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Förord

Det här arbetet utgör det sista momentet i vår fyra och ett halvt år långa utbildning
till civilingenjörer inom Industriell ekonomi med examensinriktningen Industriell
logistik vid Luleå tekniska universitet. Arbetet behandlar pooling som
affärsstrategiskt koncept inom flygindustrin, med en fallstudie utförd vid Volvo
Aero Corporations verksamhet i Trollhättan.

Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med personal vid Volvo Aero i
Trollhättan och framförallt vid avdelning 9510 som bistått oss i arbetet. Vi vill
framförallt rikta ett speciellt tack till er som blev intervjuade. Vi vill även tacka
våra handledare, Torgny Almgren och Lars Wikberg. Samt Anders Ångström som
bidragit till datainsamlingen inför modellbyggandet. Utöver detta vill vi framföra
ett stort tack till Bengt-Göran Olsson vid Volvo Car Corporation som på ett
förtjänstfullt sätt snabbt löste våra problem med att finna lämplig mjukvara.

Trollhättan 1999-01-18

Anders Asplund Ulf Hedström



 Sammanfattning

Marknaden för flygmotorunderhåll har blivit allt mer konkurrensutsatt sedan nya
aktörer börjat ta marknadsandelar. Det kärvare marknadsklimatet har främst
drabbat de små fristående underhållsleverantörerna. En av dessa små fristående
underhållsleverantörer är Volvo Aero Corporation, VAC, i Trollhättan.

Ett problem vid flygmotorunderhåll är behovet av reservmotorer.
Kapitalkostnaden för inköp av reservmotorer är mycket hög, samtidigt som
bristkostnaderna också är mycket höga. De höga kostnaderna för reservmotorer
har medfört att flera flygbolag inte har tillräckligt med reservmotorer för att täcka
det egna behovet.

Huvudsyftet med detta examensarbete är att utreda potentialen med pooling inom
underhåll av motorer i flygindustrin. Principerna bakom pooling kan härledas från
Supply Chain Managements fundamentala tes vinna-vinna.

Detta examensarbete innehåller en empirisk fallstudie utförd vid VAC. Fallstudien
undersöker de ekonomiska fördelarna med pooling av reservmotorer mellan VAC
och deras kunder. För att förutspå det framtida behovet och den ekonomiska
potentialen har en modell, baserad på diskret händelsestyrd simulering, skapats i
Witness. Modellen har använts för att jämföra den nuvarande situationens behov
av reservmotorer med en framtida pools behov, givet samma säkerhet mot brist på
motorer. Baserat på resultaten från simuleringarna görs rekommendationer och
slutsatser dras beträffande utformningen av en motorpool samt den ekonomiska
potentialen i denna.

Resultatet visar att upprättandet av en motorpool ej är helt problemfritt. Trots
detta visas att samtliga i fallstudien ingående flygbolag kommer att vinna på ett
poolingsamarbete då totalkostnaden för underhåll kan minskas. VAC kommer
genom att utnyttja pooling stärka banden mellan existerande kunder och kunna
attrahera nya kunder. Resultatet visar därigenom att en vinna-vinna situation
mellan VAC och deras kunder kan uppnås genom skapandet av en
reservmotorpool.



Abstract

The market for aero engine maintenance has in recent years become more
competitive, since new participants have gained market shares. The rougher
climate of the market has had greatest influence on small independent overhaul
shops. One of these small overhaul shops is Volvo Aero Corporation, VAC, in
Trollhättan, Sweden.

One of the problems with aero engine maintenance is the demand for spare
engines. The purchase of spare engines is associated with a high investment cost,
at the same time as the shortage cost is very high. The high investment costs for
spare engines have led to the existing shortages of spare engines at several
airlines.

The main purpose of this master thesis is to investigate the potential with pooling
of engines whitin the aero engine maintenance. The principles behind pooling can
be derived from Supply Chain Management’s fundamental belief in win-win
strategies.

This master thesis contains an empirical case study conducted at VAC. The case
study investigates the financial advantages with pooling of spare engines between
VAC and their customers. To predict the future outcome a discrete event
simulation model in Witness has been created. The model has been used to
compare the current situation’s existing demand for spare engines with a future
pool’s demand, given the same safety-levels against stock-out. Based on the
numerical results recommendations have been made regarding the ways in which
a pool could be established. Conclusions regarding the future financial outcome of
the recommended pool have been drawn.

 The establishment of a pool might be difficult, but the result shows that all of the
airlines in the case study will benefit from a lower total cost for maintenance by
using pooling. VAC will strengthen the ties with its existing customers and be
able to win new customers with a spare engine pool. The result shows that a win-
win solution between Volvo Aero and their customers would be achieved by
establishing a spare engine pool.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Volvo Aero Corporation, VAC, i Trollhättan underhåller idag såväl civila som
militära flygmotorer. Marknaden för civilt flyg är hårt konkurrensutsatt och ett
medel för Volvo att behålla sina kunder är därför att specialisera sig genom att
söka samarbete med kunderna. Volvo Aero har under det senaste året genomgått
stora förändringar. Den tidigare verksamheten i Arboga har blivit förflyttad till
Trollhättan. Ytterligare en förändring är förvärven av AGES och Norsk Jet.
AGES är ett amerikanskt företag som är specialiserat på att sälja, leasa och köpa
upp begagnade reservdelar och hela flygmotorer. Tillsammans med BTM Capital
har Volvo Aero dessutom nyligen bildat ett nytt bolag för leasing av flygmotorer
kallat Aviation Lease Finance, ALF. BTM Capital är ett investmentbolag som
ägs av Mitsubishi Bank.

Till skillnad från kampen om passagerare är flygbolagen ofta beredda på
samarbete och samförstånd när det gäller underhåll. Förståelsen för varandras
akuta problem är ofta stor, en förståelse som bör gynna existerande och
kommande samarbeten.

1.2 Problemdiskussion

Flygbranschen har historiskt sett varit en starkt produktionsinriktad bransch. En
produktionsfokusering som har lämnat logistiksystemen något på efterkälken.
Det bundna kapitalet i flygmotorer som finns inom marknaden för civilt flyg idag
framgår av figur 1 nedan.

41%

10%

49%

Roterande och
reparerbara delar
($9.5md)

Förbrukningsdelar till
f lygmotorer ($2.2md )

Reservmotorer
($11.3md)

Figur A: Bundet kapital i materiel för flygmotorer i flygbranschens
försörjningskedja (Cutting down, 1998)
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Anledningen till att reservdelslagren har vuxit sig så stora är enligt
managementkonsultfirman The Canaan Group, att det under en lång tid varit en
reglerad marknad där en större vikt lagts på att uppnå en hög servicegrad än att
vara slimmad och kostnadseffektiv. (The Canaan Group, 1997)

Aircraft-On-Ground, AOG, är ett fackuttryck inom flygbranschen som betyder
att ett flygplan av någon orsak inte kan lyfta som avsett. Kostnaden för ett AOG
får betecknas som väldigt hög i en bransch präglad av mycket höga
täckningsbidrag och stora badwill-kostnader. Den avvägning det innebär mellan
högt lager och ökad risk för ett AOG är en av anledningarna till att flygindustrin
under en lång tid byggt upp sina lagernivåer.

Kostnaden för att köpa in extra flygmotorer för att minska risken för ett AOG är
ofta för stor för att tilltala ett mindre flygbolag. Redan de mindre flygmotorerna
har ofta ett nypris överstigandes en miljon USD. Dessutom blir ofta
nyttjandegraden för låg för att ett inköp skall vara motiverat för en mindre flotta
trots att ett reellt behov föreligger.

Dessa flygbolag tvingas vid underhåll förlita sig till att underhållsleverantören
kan tillgodose dem med en reservmotor under tiden deras egen motor blir
servad, eller att själva försöka finna ett företag intresserat av att leasa ut en
motor. Det finns idag flera företag som specialiserat sig på att leasa ut
begagnade reservdelar och motorer.

På den fristående underhållsleverantören ställs idag ofta krav från mindre kunder
att de skall tillhandahålla reservmotorer vid underhåll.
Reservmotorproblematiken förs då in i en ny dimension, huruvida
underhållsleverantören skall förmedla reservmotorer eller ej. Alternativet ökad
kapitalbindning kontra ökad risk för förlorad marknadsandel blir därigenom en
viktig avvägning för underhållsleverantören.

Skulle då inte en möjlighet vara att små och medelstora flygbolag som utnyttjar
samma underhållsleverantör gick samman och delade sina reservmotorer?
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1.3 Problemformulering

Ovanstående diskussion leder fram till följande frågeställningar:

• Hur bör ett samarbete mellan konkurrerande firmor och en
underhållsleverantör utformas?

• Vilken ekonomisk vinst skulle ett dylikt scenario generera?

• På vilket sätt kan underhållsleverantören använda sig av ett dylikt samarbete
som konkurrensmedel?

• Hur omfattande skall ett sådant samarbete vara och hur många motorer
kan/bör delas mellan aktörerna med hänsyn taget till säkerhet och
nyttjandegrad?

• Kan och bör ett sådant samarbete även omfatta reservdelar?

1.4 Syfte

Syftet med detta arbete är att granska det affärsstrategiska konceptet pooling
mellan den fristående underhållsleverantören och dess kunder med avseende på
ett gemensamt nyttjande av reservmateriel, huvudsakligen reservmotorer, vid
flygmotorunderhåll. Ett delsyfte är att utveckla en pedagogisk modell för att
kunna förutsäga vilket eventuellt mervärde ett anammande av detta koncept
skulle generera.

1.5 Avgränsningar

Arbetet avgränsas till Volvo Aero Corporations civila verksamhet i Trollhättan.
Studien och datainsamlingen kommer att baseras på en av de flygmotortyper som
underhålls.
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Studien är företagsspecifik och resultatet kommer ej att vara direkt tillämpbart
på, eller av, andra företag än VAC. Metodiken vid arbetets gång är generell för
att i ett senare skede kunna tillämpas på andra motortyper, än den för studien
utvalda.

1.6 Metod

Det utförda arbetet kan delas in i följande fem steg:

1. Litteratursökning

2. Intervjuer för att kartlägga nuläget

3. Val av verktyg för konstruktion av modell

4. Konstruktion av modell

5. Analys och slutsatser

1.6.1 Litteratursökning

Arbetet inleddes med en litteratursökning. De källor som i huvudsak använts är
internet och VAC eget bibliotek. Företagsbiblioteket har en av Sveriges bästa
samlingar av facklitteratur inom flygindustrin.

Andra källor som utnyttjats har varit databasen Libris och en stor databassökning
utförd av personal vid Luleå tekniska universitets bibliotek. Den senare
omfattade databaserna Abiinfor, Astis, Compend1 och Helecon.
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1.6.2 Intervjuer för att identifiera problemområdet

De inledande intervjuerna utfördes för att ge en bild av nuläget. Samtliga
intervjuer var personliga och utfördes av bägge författarna tillsammans.
Intervjuerna omfattade ett tvärsnitt av personal vid VAC som är insatta i civilt
underhåll och/eller affärsutveckling. Förutom personal i Trollhättan har även
personal vid Volvo Aero Engine Service, VAES, i Bromma intervjuats. De
personer som utvaldes till intervju rekommenderades till största delen av
personal vid Volvo Aero Corporation.

Vid intervjuerna användes öppna frågor och informella samtal. Styrkan med
denna intervjuform är att den möjliggör raka, spontana svar på de flesta
frågeställningar. Nackdelen är att den är tids- och resurskrävande. För att
säkerställa tolkningen av resultatet har författarna vid intervjuerna tagit
anteckningar oberoende av varandra. Vid oklarheter i tolkningarna har
intervjuobjektet kontaktats på nytt. De personer som blivit intervjuade framgår
av referenslistan.

1.6.3 Val av verktyg för konstruktion av modell

Vid val av verktyg för modellbyggande sattes stor vikt vid kraftfullhet,
visualisering och användarvänlighet. En stor del av problemet ansågs lämpligt att
lösas med hjälp av diskret händelsestyrd simulering. Simulering motiverades bäst
av problemområdets inbyggda osäkerhet i form av ledtider, statistiskt utfall
etcetera. Programvaran som slutligen valdes blev ”the Lanner Groups”
simuleringsprogram Witness 9.0.

1.6.4 Konstruktion av modell

Inför modellkonstruktionen gjordes uppföljande intervjuer med berörd personal
vid underhållsavdelningen för den aktuella motortypen. Detta gjordes för att
säkerställa en så precis datainsamling som möjligt. Under konstruktionens gång
stämdes uppnådda mål av med personal vid VAC.
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1.6.5 Analys och slutsatser

Inför resultatinsamlingen undersöktes om modellen var överensstämmande med
verkligheten och att den verkligen mätte det som den var avsedd att mäta.

Med utgångspunkt från de resultat modellen genererade utfördes därefter en
statistisk analys av de observerade värdena. Denna analys kom att ligga till
grund för kommande slutsatser och rekommendationer.

1.7 Källkritik

Vid en kritisk granskning av de primär- och sekundär källor som legat till grund
för arbetet är det bra att använda sig av så kallade källkritiska kriterier. De tre
viktigaste av dessa är (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997):

• samtidskrav - för att uppfylla samtidskravet skall källan vara samtidig med det
ämne som har undersökts.

• tendenskritik - uppgiftslämnarens eventuella egna intressen i frågan får ej
komma att ge avkall på objektiviteten.

• beroendekritik - innebär att källorna kontrolleras om de är beroende av
varandra, till exempel om två personer som blivit intervjuade återger uppgifter
som de hämtar från samma källa.

De skriftliga källor arbetet baserats på är nästan samtliga publicerade på
nittiotalet, de som är publicerade tidigare är allmängiltiga alster vars innehåll
fortfarande är intressant. Samtidskravet bedöms därför vara uppfyllt.
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Under intervjuerna har det eftersträvats att samla in kunskap från flera olika
källor för att minska betydelsen av eventuella tendenser. Vid vissa fall har dock
detta ej varit möjligt, i och med att en del information endast varit tillgänglig från
en och samma källa. Vid insamlandet av data från sekundärt håll utgör en del av
källorna företags egna hemsidor och publikationer. Författarna har dock sökt
eftersträva kravet på objektivet och försökt så långt det varit möjligt att tona ned
betydelsen av detta. Där detta dock ej är fallet framgår det tydligt. En metod för
detta har varit att försöka lägga lite större tonvikt på källor som till sin natur
borde ha ett egenintresse av objektivitet. Till dessa hör framförallt akademiska
publikationer.

Det tredje källkritiska kriteriet är beroendekritik. Arbetet har delvis berört ett
område som ej behandlats i så stor utsträckning i tidigare akademiska
avhandlingar. Sekundärkällorna kan därför i något enstaka fall riskera att vara
beroende av varandra. Att samtliga intervjuade personer är anställda inom
samma företag medför dessutom ett visst naturligt beroende. Företaget som legat
till grund för studien är dock så stort att ej samtliga intervjuobjekt kan förutsättas
ha daglig kommunikation med varandra.
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1.8 Rapportens fortsatta disposition

Kapitel 2 Teori

I nästa kapitel presenteras Supply Chain Management, vinna-vinna konceptet,
pooling, diskret händelsestyrd simulering och viktiga underhållsbegrepp som
legat till grund för arbetet.

Kapitel 3 Nulägesbeskrivning

I det tredje kapitlet kommer flygbranschen, och framförallt företaget Volvo Aero
Corporation, att presenteras mer ingående. Kapitlets mål är att ge läsaren en
vidgad förståelse och inblick i den verksamhet som den kommande delen av
rapporten kommer att beröra.

Kapitel 4 Skapandet av modell för pooling

I det fjärde kapitlet presenteras och motiveras valet av Witness som programvara
och simulering som arbetsmetod. Kapitlet beskriver även modellens
uppbyggnad, beräkningsparametrar, in- och utdata samt antaganden. Motiverar
även vilka flygbolag som i ett primärt skede är lämpade som åskådningsobjekt
för modellen.

Kapitel 5 Validation och verifikation genom analys av nuläget

I det femte kapitlet valideras och verifieras simuleringsmodellen genom att
nuläget analyseras.

Kapitel 6 Analys av möjlig reservmotorpool

I kapitel 6 utnyttjas simuleringsmodellen till att analysera vilka effekter en möjlig
reservmotorpool skulle få de inblandade parterna.
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Kapitel 7 Diskussion kring reservmotorpool vid flygmotorunderhåll

I det sjunde kapitlet förs en diskussion med utgångspunkt från modellens resultat
presenterat i de två tidigare kapitlen. Rekommendationer görs kring vilken
storlek och säkerhet mot brist en reservmotorpool bör ha.

Kapitel 8 Alternativa ägarförhållanden - en analys

I det åttonde kapitlet analyseras och ges förslag på olika ägarförhållanden till en
möjlig reservmotorpool.

Kapitel 9 Sammanfattande slutsatser

I det nionde kapitlet sammanfattas vad respektive part kommer att uppnå genom
en reservmotorpool.

Kapitel 10 Förslag till fortsättningsarbeten

Under arbetets gång uppstod en del frågeställningar som ligger utanför ramen för
detta arbete. Kapitel sju nämner några lämpliga förslag till uppföljande arbeten.
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2. Teori

Föregående kapitel presenterade rapportens fortsatta disposition och det
problemområde rapporten berör. Flygbranschen är i flera fall speciell med
avseende på säkerhetskrav, begrepp och möjliga samarbetsformer. Det här
kapitlet kommer att presentera den teori som legat till grund för arbetet och till
viss del även peka på några för flygbranschen speciella faktorer.

2.1 Supply Chain Management, SCM

Ett managementkoncept som har rönt stor framgång inom industrin sedan mitten
av åttiotalet är Supply Chain Management, SCM. Det här
kapitlet kommer att beskriva definitioner och centrala begrepp inom SCM.

2.1.1 Definition

Coyle, Bardi & Langley (1996 s. 9) nämner följande tre författares definitioner
av SCM:

”Supply chain management is a strategic concept that involves understanding
and managing the sequence of activities - from supplier to manufacturer to
customer - that add value to the product supply pipeline.” (Battaglia & Tyndall)

”An integrating philosophy to manage the total flow of a distribution channel
from supplier to ultimate customer.” (Cooper & Ellram)

”Integrative management of the sequential flow of logistical, conversion and
service activities from vendors to ultimate consumers necessary to produce a
product or service efficiently and effectively.” (Stenger & Coyle)

Coyle et al. liksom Persson (1997) menar att dessa tre definitioner av SCM,
liksom de flesta andra, trycker på ett gränsöverskridande samarbete med målet
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att styra och/eller koordinera flödet av material från råmaterial till färdig produkt,
oavsett vem slutkunden är.

2.1.2 Centrala begrepp

Persson (1997) har undersökt Supply Chain Management som management
koncept. Persson hävdar att SCM följer en trend bland managementkoncept som
lägger tonvikten vid utökad integration och koordination mellan enskilda
aktiviteter eller funktioner för att ge förbättrad effektivitet.

Coyle et. al menar också att ett framgångsrikt SCM-samarbete baseras på
samverkan och styrning av de tre flödena för produkter, information och kapital.
Persson går djupare in i granskningen kring Supply Chain Managements
fundamentala begrepp, se figur 2 nedan, när hon väljer att kategorisera de teser
kring vilket konceptet är uppbyggt: primitiva fundamentala teser, härledda
fundamentala teser och närliggande teser.

Koordination och 
integration längs 

försörjningskedjan

Vinna-vinna
relationer

Försörjningskedjan 
ses som en enhet

Lagerstyrning 
längs hela 
kedjan

Totalkostnadsanalys
längs hela kedjan

Delande av 
information

    Kedje
konkurrens

Gemensam
planering

Långvariga
relationer

Överensstämmande
företagsfilosofier

Reducerat antal
leverantörer

Slutkunds 
fokusering

Strategisk 
beslutsfattande

Ledarskap 
omfattande hela 
kedjan

Reengineering

Snabbhet i 
fysiska flöden 
och 
informationsflöde

Outsourcing

Pull strategi

Primitiva fundamentala teser

Härledda fundamentala teser

Närliggande teser

Figur B: Hörnstenar i SCM (källa: Persson, 1997 s. 28)

Till de fundamentala teserna räknar Persson in hörnstenarna i SCM. Skillnaden
mellan primitiva och härledda teser består i att de primitiva teserna till sin natur
är mer fristående än de härledda. De härledda teserna kan, likt namnet antyder,
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härledas ur de primitiva fundamentala teserna. Till den sista kategorin,
närliggande teser, räknar Persson in teser som är mer generella till sin karaktär
och som ej direkt kan knytas samman med SCM.

Den första primitiva fundamentala tesen är koordination och integration längs
försörjningskedjan. Här är målet att förbättra resultatet genom att styra hela
kedjan istället för varje enskild enhet var för sig.

Den andra primitiva fundamentala tesen är vinna-vinna relationer. En vinna-
vinna relation är, enligt Persson, när varje aktör i kedjan eller nätverket bejakar
de andras intressen i försörjningskedjan lika väl som sina egna. Det individuella
företaget försöker ej vinna någon fördel på bekostnad av de andra företagen i
kedjan. Företagen skall behandla varandra på samma sätt som de behandlar sig
själva.

Den sista primitiva fundamentala tesen är att alla företag i försörjningskedjan
skall fokusera på slutkunden för att bästa resultat skall uppnås. Tankarna bakom
slutkundsfokuseringen är den beroende efterfrågan inom en försörjningskedja.
När slutkunden köper en produkt uppstår en efterfrågan som  sprids genom hela
försörjningskedjan. Detta gör att samtliga i försörjningskedjan ingående företag
är beroende av slutkunden. Persson menar att industrin och industrins specifika
struktur påverkar omfattningen av slutkundsbegreppet. För exempelvis vissa
delar av basindustrin sker istället fokuseringen på den direkta kunden, ofta då ett
företag som vidareförädlar råvarorna.

Sammanfattningsvis kan nämnas att Supply Chain Management är ett omfattande
begrepp som ställer stora krav på samarbete och förståelse mellan de i
försörjningskedjan ingående företagen.
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2.2 Vinna-vinna

Det här kapitlet kommer att mer ingående beskriva den av Persson (1997)
identifierade andra primitiva fundamentala tesen inom Supply Chain
Management, vinna-vinna relationer. Namnet återfinns inom litteraturen under
minst två andra former; vinna-vinna (Deming, 1994), vinna-vinna strategin
(Bergman & Klefsjö, 1995).

2.2.1 Diskussion kring begreppet

Inom det akademiska området kvalitetsteknik nämner Bergman & Klefsjö vinna-
vinna-strategin som ett viktigt tema inom offensiv kvalitetsutveckling som ännu
inte tydliggjorts tillräckligt. Offensiv kvalitetsutveckling har de valt att definiera
enligt:

”Ett system i ständig utveckling bestående av värderingar, verktyg och
arbetssätt för ökad kundtillfredsställelse. Det bygger på ett ständigt
förbättringsarbete i organisationens alla processer i vilket samtliga
medarbetare tillåts engagera sig.” (Bergman & Klefsjö, 1995. s. 25)

Den främste företrädaren för vinna-vinna, Deming, hävdar att samhället idag är
uppbyggt kring att det i varje situation skall finnas en vinnare och en förlorare.
Detta visar han genom att nämna en rad exempel. Bland annat att det i dagens
politiska val ofta uppmuntras att rösta på den kandidat som lovar mest för
stunden utan tanke på de långsiktiga konsekvenserna. På det här sättet anser
Deming att det skapas ett vinna-förlora system där alla till sist blir förlorare.
(Deming, 1994)

Deming menar vidare att ett stort antal framgångar på kort sikt absolut inte är en
garanti för långsiktiga framgångar. Kortsiktiga lösningar får ofta långsiktiga
effekter, något som måste tas med i beräkningarna. Att enbart arbeta med att
uppfylla kortsiktiga mål blir därför en farlig strategi om inte hänsyn tas till de
långsiktiga konsekvenserna.
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Bergman & Klefsjö menar att en förutsättning för att kunna skapa ett vinna-
vinnaförhållande är att parterna litar på varandra. Om samarbetet baseras på
förtroende är det möjligt att göra affärer på villkor som inte blir minimax-
strategier, nollsummespel, utan istället bygger på strategier som maximerar den
totala nyttan för båda parter, plussummespel.
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2.3 Pooling

En samarbetsform som idag inom näringslivet främst finns representerat hos
flygindustrin är pooling. Pooling strävar framförallt efter att uppnå en ur SCM
tidigare härledd vinna-vinna situation mellan de ingående parterna. Det här
kapitlet kommer att ingående beskriva begreppet.

2.3.1 Definition av pooling

Pooling kan definieras på flera olika sätt. Den ofta citerade amerikanska
flygkonsultfirman Avatar Alliances använde sig av följande definition inför
Aviation Industries konferens 1998:

”Pooling-  an arrangement in which one or more operators is given access to
an inventory of parts owned by another party. Parts are drawn from the pool
only when needed, with title to the part transferring to the receiving airline at
the time. The unserviceable part being replaced is usually given to the
custodian of the pool inventory who is responsible for having it repaired or
serviced for future use by the pool participants.”

Under samma konferens framförde Avatar Alliances även sina egna definitioner
på begreppen leasing, loaning och exchange inom flygindustrin. Dessa
definitioner var:

• ”Leasing -  an arrangement in which one company provides inventory of
spares to an airline while retaining ownership and title. In most cases the
airline manages the inventory as if it were the owner, warehousing and
allocating parts as required and arranging for their repair when needed. At
the end of the lease, the same or equivalent part are returned to the owner.”

• ”Loaning -  providing a part to an operator for a relatively short period
with the expectation that the same part will be returned to the owner once
the operator can acquire a suitable replacement.”

• ”Exchange -  closly associated with pooling, but executed on apart by part
basis, in which the operator is provided a serviceable part in exchange för
an unserviceable unit.”
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(Avatar Alliance, 1998)

Ett företag som ofta citeras i facktidsskrifter inom flyget är The Canaan Group.
The Canaan Group är ett managementkonsultföretag som har specialiserat sig
mot flyg- och rymdindustrin. I de artiklar som företaget har publicerat under
nittiotalet nämner de vid flera tillfällen pooling. De sammanhang i vilka de
använder sig av begreppet skiljer sig dock från Avatar Alliances. The Canaan
Group har istället valt att använda pooling i en mer utvidgad betydelse. Genom
att beskriva pooling som ett samarbete i vilket två eller fler intressenter delar en
enkelt utbytbar resurs. The Canaan Group har därmed valt att ignorera de i
många fall små skillnaderna mellan pooling, leasing, loaning och exchange. (The
Canaan Group 1994, 1995a, 1995b; Cutting down, 1997)

Nationalencyklopedin, 1994, har två definitioner av substantivet pool, av vilka
den för arbetet mer intressanta är:

• ”..personalgrupp inom ett företag vars medlemmar inte är fast placerade
vid en driftsenhet utan kan flyttas inom företaget för att utföra arbete vid
olika enheter där behov uppkommer.”

Verbformen av pool, pooling, vilken ej återfinns i svenska ordlistor utgör den
fackterm som kommer att användas i arbetet.

För att råda bot på begreppsförvirringen kommer det fortsatta arbetet endast att
använda sig av en definition. Denna definition har starka influenser från The
Canaan Group. Den viktigaste skillnaden mot Avatar Alliances är att den ej tar
hänsyn till några tidsaspekter, grader av akut behov och förfarande vid
returnering. Den största skillnaden mot Nationalencyklopedins är att den
omfattar fler än endast ett företag och att den ej heller inskränker sig till endast
personalgrupper. Definitionen lyder:

• ”Pooling - ett arrangemang i vilket två eller fler parter valt att gå samman
och dela en resurs i syfte att dela och minska kostnaderna.”
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2.3.2 Förutsättningar för pooling

Förutsättningarna för att ett poolsamarbete skall fungera är många och viktiga:

• Likvida medel. Det måste finnas likvida medel för att finansiera poolen och
driften av densamma.

• Standardisering. De företag som ingår i poolen måste använda samma typ av
fysisk resurs samt ha dokumentation över nyttjandetid, spårbarhet och
kvalitetssäkringssystem.

• En bra anläggningslokalisering, normalt vid en större flygplats, så att alla
poolmedlemmar snabbt kan utnyttja poolens resurser.

• Helst skall poolen vara tillgänglig dygnet runt för samtliga medlemmar.

• Bevisad lönsamhet för alla ingående parter.

• Att inte poolens omfattning inskränker aktuell marknads konkurrens-
lagstiftning.

(Creating worldwide, 1997)

Den sista förutsättningen förklaras av att en del länder har en sträng lagstiftning
mot konkurrensbegränsande koalitioner. Detta kan komma att inskränka en
pools omfattning.

Ytterligare en faktor, som inte är så mycket en förutsättning som det är en fördel,
är geografisk närhet. En fördel med geografisk närhet är att skillnaderna mellan
medlemmarnas hemländers kulturella och juridiska system tenderar bli mindre. I
förlängningen ger också det mindre fysiska avståndet kortare transport- och
ledtider. (The Canaan Group, 1995a)

En annan faktor som underlättar vid etablerandet av ett poolsamarbete är att de
ingående flygbolagen är av ungefär samma storlek och använder liknande
underhållskoncept.
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2.3.3 För- och nackdelar med pooling

Tidsskriften Aircraft Technology Engineering & Maintenance har identifierat
följande fyra fördelar med pooling (Engine parts pooling, 1998):

• Stordriftsfördelar. Den strukturella uppbyggnaden av flygindustrin gör att
kostnadseffektiviteten och nyttjandegraden ofta blir väldigt låg. Antalet delar
är totalt sett stor trots att antalet av respektive del är låg. Poolen kan
därigenom erbjuda stordriftsfördelar där det tidigare ej var möjligt.

• Ökad säkerhet. Genom att resurserna delas mellan poolmedlemmarna kan en
högre säkerhet mot brister garanteras till samma eller lägre kostnad än
tidigare. På liknande sätt minskar också risken för att kortsiktig leasing ska
behöva tillämpas vid eventuella AOG-situationer.

• Mer förutsägbara kostnader. Poolen erbjuder sina medlemmar en mer
förutsägbar kostnadskalkyl. Desto större poolen blir, desto stabilare blir den
genomsnittliga kostnaden för respektive medlem. Det som tidigare kunde
utgöra en stor förändring för den enskilde blir nu istället en liten ökning för
alla.

• Ökat inflytande och en vidgad kompetens. Stora pooler får större ekonomisk
makt och ingenjörskunnande. De uppnår därigenom också ett större
inflytande i förhandlingar med tillverkare, underhållsleverantörer och
myndigheter.

Droste (1998) nämner också några av de ovanstående fördelarna med pooling.
Droste har dock valt att granska pooling inom militär materiel hos NATO och då
ej specifikt inom flyget. Till de ytterligare fördelar Droste identifierat hör:

• Utnyttjande av varandras styrkor. I poolen bidrar varje medlem med sina
specifika kunskaper och tillgångar. Brister inom enskilda områden hos
poolmedlemmen kan därför kompenseras av medlemmarnas tillgångar.

• Bevarad självständighet. I stället för att gå samman med ett annat bolag
erbjuder poolen några av sammanslagningens stordriftsfördelar, dock utan
dess utträdeshinder.



-Teori-

Sida 25

Till de nackdelar som brukar knytas till pooling hör:

• Trots att dagens IT-teknik medför bättre kontroll över flöden ut och in ur
poolen kan en del av parterna uppleva att de förlorar kontrollen över sina
tillgångar och sina inarbetade arbetssätt. En av anledningarna till detta är att
parterna förlorar en del av beslutanderätten över sina tillgångar. (Introducing
the professional, 1997)

• Det finns ofta en skillnad mellan flygbolagets egen skattning av materielens
värde kontra dess reella marknadsvärde. Är dessa värderingsskillnader stora
kan det bli en smärtsam process att tvingas skriva ned sina tillgångar inför
inträdet i en pool. (ibid)

• Förfarandet vid returnering av använd materiel i ett poolingsamarbete riskerar
att bli mer komplicerat. Äger flygbolaget egna reservmotorer väljer de ofta att
låta den motor som genomgått service ta rollen som reservmotor. (Jämför
Avatar Alliances definition av ”exchange” i avsnitt 2.3.1) Detta förfarande är
möjligt även i poolingsamarbeten men tillämpas dock sällan då motorerna ej
alla gånger kan jämställas. (Ångström, personlig kommunikation 15
december, 1998)

Ytterligare en, och kanske den största, nackdelen är att alla de förutsättningar
som krävs, se avsnitt 2.3.2, kan vara svåra att uppfylla.

2.3.4 Olika former av pooling

Inom flyget förekommer idag pooling i huvudsak i någon av de två formerna
inter-airline eller tredjepart.

Inter-airline

I en inter-airline pool delas investeringarna, och därmed äganderätten,
proportionellt mellan poolmedlemmarna efter respektive flygbolags storlek.
Trots att detta kan förefalla vara en ideal lösning kan dock problem uppstå i och
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med att de ingående parterna ej alla gånger kan anses likvärdiga. De större
parterna kan motsätta sig att ge upp konkurrensfördelar mot mindre
poolmedlemmar och ibland även kräva veto-rätt på vem som skall få tillträde till
poolen.

Tredjepart

Vid tredjepartspooling kan poolägaren utgöras av tillverkare,
underhållsleverantörer eller fristående mot pooling specialiserat företag. Med
tillverkare menas i detta fall tillverkaren av aktuell flygmotor. Avgifterna för
poolmedlemmarna sätts först som en inträdesavgift, eventuellt baserad på
medlemmens storlek. Därefter betalar medlemmarna efter hur ofta de nyttjar
poolens resurser. Fördelen med tredjepartspooling är framförallt att den är mer
flexibel. Flexibiliteten märks framförallt genom att en stark tredjepart snabbt kan
förändra poolens omfattning inom ramen för skrivna avtal. Vid inter-airline pool
krävs troligtvis istället samtycke mellan parterna.

Tredjepartspooling ställer dock stora krav på en finansiellt stark ägare och att
alla ingående parter har ett förtroende för denna ägare. De betydligt lägre in- och
utträdeshindren för en tredjepartspool kan dock ofta vara tilltalande. (Engine
parts, 1998; Creating Worldwide, 1998)

2.3.5 Omfattning

De olika resurser inom flyget som kan omfattas av pooling kan delas in i
följande fyra kategorier:

• reservdelar och reservmotorer

• arbetskraft

• markbaserad utrustning - ground equipment

• säkerhetsutrustning - recovery equipment

(Introducing line maintenance, 1996)

Gemensamt för alla fyra kategorierna är att de är dyra, nödvändiga samt används
sällan.
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2.3.6 Historiska exempel på pooling

Ett historiskt exempel på en pool med skandinavisk anknytning är det numera
avskaffade KSSU-samarbetet. Detta samarbete omfattade de fyra flygbolagen
KLM, Swiss-Air, SAS och UTA och varade mellan åren 1969 och 1994. Syftet
med samarbetet var att dela de tunga investeringarna när flygbolagen gick in i
jetåldern. Volymen från flera flygbolag gav möjlighet till större investeringar än
vad respektive flygbolag själva skulle ha kunnat åstadkomma. De resurser som
poolades var företrädesvis tungt underhåll på såväl motor som flygplansnivå.
(Franzén, personlig kommunikation 10 september, 1998)

De flesta bedömare anser att KSSU-samarbetet upphörde i och med att Air
France övertog UTA. Dr Beyler, VD för SR Technics, Swissairs
underhållsdivision, påpekar istället att splittringen framförallt berodde på
växande skillnader mellan sammansättningen av medlemmarnas flottor. Något
som kom att leda till svårigheter att fatta nya avtal angående prissättning och
därigenom också KSSU:s upplösning. (SR Technics, 1997)

IATP, International Airline Technical Pool, är ett framgångsrikt samarbete som
formellt upprättades 1960. Orsaken till att IATP från början bildades var att det
blev ekonomiskt ohållbart för flera flygbolag att ständigt ha ett flertal dyra
reservdelar tillgängliga.

1997 hade IATP 96 medlemmar och samarbetet utgör idag det mest kända och
framgångsrika exemplet på pooling inom flyget. IATP förmedlar ständigt
information om behov och tillgångar av kapitalintensiva resurser mellan sina
medlemmar för att kunna poola där det är möjligt.

För att bli medlem i IATP behövde flygbolagen 1998 först betala en
engångsavgift på 25 000 USD. Därefter betalar varje medlem i förhållande till
hur mycket de själva bidrar till poolen och till hur mycket de nyttjar dess
resurser. En viktig skillnad inom den form av pooling som IATP bedriver, och
den inom exempelvis KSSU-samarbetet, är att IATP:s syfte framförallt är att
snabbt, vid ett enstaka bristtillfälle, kunna erbjuda den resurs som saknas. Den
maximala tiden som en resurs står till förfogande inom IATP är 21 dagar.
(Unique spirit of cooperation, 1997)
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2.4 Diskret händelsestyrd simulering

Att modellera ett system kan utföras med hjälp av olika tekniker och verktyg, en
av dessa tekniker är diskret händelsestyrd simulering. I detta kapitel kommer
denna teknik att beskrivas mer ingående.

2.4.1 Definition

Ball (1996) definierar simulering enligt:

” Simulation is the technique of building a model of a real or proposed system
so that the behaviour of the system under specific conditions may be studied.
One of the key powers of simulation is the ability to model the behaviour of a
system as time progress.”

Den diskreta händelsestyrda simuleringen beskriver Ball som ett sätt att bygga
en modell för att observera ett systems beroende av tiden.

Pegden, Shannon & Sadowski (1995) menar att en modell utgör en
representation av en grupp av objekt eller idéer i någon form annan än den
avbildade enheten själv. Ett system anser Pegden et al. utgörs av en grupp eller
samling av sammanknutna element som samverkar för att uppfylla något givet
mål.

2.4.2 Varför simulering?

Simulering är enligt Fishwick (1995) lämpligt vid modellering av system där:

• det finns en utpräglad komplexitet med flera variabler och samverkande
komponenter.
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• det föreligger ett ickelinjärt samband mellan de underliggande variablerna.

• modellen innehåller stokastiska processer.

• man önskar få resultatet visualiserat, exempelvis i 3-D .

Silver & Peterson (1985) nämner simulering som en teknik tillämpbar vid
situationer där analytiska metoder ej är tillräckliga för att bygga upp en modell.
Till sådana situationer räknar de särskilt dynamiska eller sekvensiella effekter
med inbyggd osäkerhet. Med sekvensiella effekter menas att resultatet är
beroende av i vilken ordning de föreliggande aktiviteterna har inträffat. Med
dynamiska effekter menas att exempelvis ledtiderna ej är konstanta utan följer en
fördelning.

2.4.3 Metodik vid simuleringsprojekt

Tillvägagångssättet som rekommenderas vid en simulering skiljer sig väldigt lite
mellan Ball (1996), Fishwick (1995) och Pegden, Shannon & Sadowski (1995).
Ball och Fishwicks rekommenderade tillvägagångssätt täcks till exempel in av
följande tillvägagångssätt beskrivet i tolv punkter av Pegden et al.:

1. Problemdefinition. Målet måste vara klart definierat så att syftet är klarlagt.

2. Projektplanering. Säkerställa att det finns tillräcklig personal, mjuk- och
hårdvara samt stöd från ledningen.

3. Systemdefinition. Klarlägga gränser och restriktioner, samt undersöka hur
systemet fungerar eller kommer att fungera.

4. Formulera modellkonceptet. Utveckla en preliminär grafisk modell
(exempelvis block- eller flödesschema).

5. Preliminär försöksuppbyggnad. Vilka data behöver samlas in för modellen? I
vilken form skall denna data vara, och i vilken omfattning?
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6. Datainsamling. Identifiera och samla in den för modellen nödvändiga indatan.

7. Modellbyggande. Formulera modellen i lämplig programvara.

8. Verifikation och validation. Bekräfta att modellen uppför sig som avsett och
att resultat är trovärdigt.

9. Slutgiltig försöksplanering. Utveckla föröksscheman för att säkerställa att den
önskade informationen kommer fram. Bestämma hur varje, i schemat ingående,
försök skall utföras.

10. Simulering. Utför simulering för att generera önskad data och utför
känslighetsanalys.

11. Analys och tolkning. Dra slutsatser från data genererad vid simulering.

12. Implementation och dokumentation. Använd resultaten för den tänkta
tillämpningen. Dokumentera modellen och dess användningsområden.

40% av resurserna bör läggas på punkt ett till sex, 20% på punkt sju och
resterande 40% på de återstående punkterna. (Pegden et al., 1995)

2.4.4 Validation och verifikation

Den mängd data som går att utläsa efter en körning av ett avancerat
simuleringsprogram är ofta väldigt omfattande. Ball (1996) varnar för att detta
kan ge användaren en känsla av falsk säkerhet. Det viktigaste i tolkningen av
resultatet är därför inte kvantiteten utan kvaliteten på datan. Ball understryker
också vikten av att verifiera och validera modellen före körningen av
simuleringen för att säkerställa dess trovärdighet. Med verifikation avses här att
modellen är byggd på rätt sätt medan validation anknyter till att rätt modell är
byggd.

Pegden et al. (1995) s. 19 anser att validation är förknippat med tre frågor:
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• Avspeglar modellen det den är avsedd att göra?

• Är resultat genererat från modellen karaktäristiskt för det riktiga systemet?

• Har den framtida användaren tilltro till modellens resultat?

Pegden et al. understryker vikten av kommunikation genom
simuleringsprojektets gång som en viktig faktor för validiteten. Verifikation ser
de som ett systematiskt felsökande av modellen.

Ball konstaterar att en simulering ofta startar vid ett tillstånd där systemet är tomt
och/eller icke sysselsatt. Körningen karaktäriseras därför av en inkörningsperiod
följt av ett jämviktsläge, ”steady-state”. Inkörningsperioden bör ofta helt
ignoreras vid tolkningen av resultatet. När simuleringen gått in i ett tänkt
jämviktsläge måste kontroller utföras för att granska att inga för systemet
negativa trender på lång sikt existerar. En dylik långsiktig trend kan till exempel
vara att det föreligger ett kontinuerligt uppbyggande av lager någonstans i flödet.
Ett lager som leder till att modellen blir instabil.

När modellen har genomgått ovanstående tester kan insamlandet av resultat
inledas. För att säkerställa materialets statistiska trovärdighet bör ett flertal
körningar utföras under liknande förutsättningar. (Pegden, Shannon & Sadowski,
1995; Ball, 1996)

Simulering är dock inte alltid att rekommendera. Det ställer ofta stora krav på
datakraft (framförallt mjukvara), en gedigen datainsamling, utbildad personal och
att mycket tid kan avsättas.

Speciellt det första kravet är förknippat med ett stort hinder, nämligen den höga
investeringskostnad en licens för ett modernt och kraftfullt program är förknippat
med. Trenden bland nya simuleringsprogram är att de blir allt mer
användarvänliga, något som framförallt bidrar till att kraven på personalens
utbildning blir lägre. (Ball, 1996)
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2.5 Livstidskostnad och totalkostnad

Bergman & Klefsjö (1995 s. 107) definierar livstidskostnad, LCC-Life Cycle
Cost, som ”summan av alla kostnader under ett projekts livstid”. Till de
kostnader som väger tyngst nämner de forskning och utveckling, tillverkning,
försäljning/inköp samt drift och underhåll.

Ett begrepp som till sin definition ligger väldigt nära livstidskostnad är
totalkostnad. Totalkostnad är dock ett snävare begrepp som täcks in av
begreppet livstidskostnad. Den viktigaste skillnaden består i att totalkostnad i
flera författares definitioner (The Canaan Group, 1994; Coyle, Bardi & Langley,
1996) utelämnar forskning och utveckling samt tillverkning som kostnader och
ser bara till kostnader efter förvärvet.

För produkter som kännetecknas av en lång livslängd, innefattande ett flertal
underhållstillfällen, är ofta livstidskostnaden en viktig parameter att ta hänsyn
till. Flera av de kostnader som ryms inom begreppet kan vara svåra att
identifiera.

Figur C: Isberget (Källa: Bergman & Klefsjö, 1995, s 110)

Figur 3 visar synergin mellan livstidskostnadens dolda faktorer och ett isbergs
storlek under vattenytan. Bergman & Klefsjö pekar också på att
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livstidskostnaden måste ställas mot den effektivitet och nytta som kan fås ut av
produkten.

Emmings (1997) har identifierat livstidskostnaden, vars betydelse han jämställer
med effektivitet och kostnadsreducering, som ett nyckelbegrepp inom civilt flyg.
The Canaan Group är inne på samma spår när de nämner totalkostnadsanalys
som ett inköpskriterium på stark frammarsch inom samma bransch. (The Canaan
Group, 1996)

Resterande del av kapitlet kommer att med utgångspunkt från de i figur 3 dolda
faktorerna Driftskostnad, Reservmaterial, Kostnad för driftsstopp och
Underhållskostnader, beskriva ett av de underhållskoncept som används inom
underhållsmarknaden för civilt flyg.

2.5.1 ”Power by the hour” och liknande koncept

Ett relativt nytt koncept som tillåter flygbolagen att på förhand budgetera exakta
kostnader för reservmaterial, underhållskostnader och kostnader för driftsstopp
är ”Power by the hour”. Vid ”Power by the hour” betalar kunderna en fast avgift
för såväl planerat som oplanerat underhåll samt för reservdelar,
förbrukningsdelar och övriga underhållsbetingade störningar.

Detta koncept är ett registrerat varumärke hos motortillverkaren Rolls-Royce
som likt flera andra motortillverkare under nittiotalet har intensifierat sina
intressen mot underhållsmarknaden. (Model 250 Power by the hour, 1995)

Motortillverkaren Pratt & Whitney, även de med ambitioner mot
underhållsmarknaden, har liknande underhållskoncept kallade ”Fleet-
maintenance-plan” och ”Pay-by-the-hour”. (Finding the key, 1996) Skillnaderna
mellan dessa koncept och ”Power by the hour” är väldigt små och förtjänar
därför ej heller en mer ingående beskrivning.
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Rolls-Royce i samarbete med Allison Engine Company nämner följande fördelar
med sitt eget ”Power by the hour” erbjudande:

• ”Power by the hour” erbjuds så länge kunden önskar

• Jämn underhållskostnad över produktens livstid. En fast kostnad för ”Power
by the hour” eliminerar de drastiska skillnader mellan olika tidsperioder som
annars kan uppstå vid motorunderhåll. Se figur 4 nedan.

Underhållskostnad per flygtimme

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Figur D: Underhållskostnader vid flygmotorunderhåll. (Finding
the key, 1996)

Den drastiska skillnaden för kostnaden mellan olika år i figur 4 förklaras av att
underhållstillfällena är få men dyra.

Koncept liknande dessa har varit på stark frammarsch allt sedan
motortillverkarna valde att själva träda in på underhållsmarknaden. Koncept
liknande ”Power by the hour” syftar till att förenkla flygbolagens analys av livs-
och totalkostnad för sina flygmotorer.
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2.6 Metoder och viktiga begrepp vid optimering av säkerhetslager

I problemdiskussionen i kapitel 1 nämndes att ett AOG är förknippat med väldigt
höga kostnader för flygbolagen. Därför gäller det att ha tillgång till
reservmotorer när de egna flygmotorerna måste in till underhåll. En dyr
investering som en extra flygmotor motiverar ofta en analys inför ett kommande
införskaffande. Det här kapitlet ger exempel på viktiga begrepp och metoder för
att analysera ett flygbolags behov av reservmotorer.

2.6.2 Poissonfördelningen

En analytisk metod som ofta används för att uppskatta behovet av reservmotorer
är Poissonfördelningen. Nedanstående exempel på dess användning är hämtat
från underhållsleverantören Shannon Engine Support (Creating worldwide,
1998):

Ett flygbolag med tio stycken tvåmotoriga flygplan flyger i snitt 2500 h/flygplan.
De har en shop-visit-rate (svr) på 0.13 besök /1000 flygtimmar. Antalet gånger
de kommer att skicka en motor till underhåll (SV) under ett år beräknas enligt:

SV=svr*(antalet flygplan)*(årlig flygtid per plan)*(motorer per flygplan)

SV=(0.13/1000)*10*2500*2=6.5 besök per år.

Tiden för ett underhåll, kallas turn-around-time och betecknas TAT, antas vara
45 dagar. Med TAT menas den totala tiden motorn är borta från vingen för
underhåll.

Summan av samtliga motorers tid i underhåll under ett år blir därför:

TAT*SV=45*6.5 dagar=292.5 dagar
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(I det här exemplet blev denna summa mindre än antalet dagar under ett år, 365.
Då talet är en summering av den tid samtliga motorer har tillbringat i underhåll
kan därför talet vida överstiga 365.)

I genomsnitt kommer därigenom 292.5/365=0.8 reservmotorer att behövas per
år. Detta innebär att under ideala förhållanden kommer det att vid varje tidpunkt
behövas 0.8 reservmotorer för att ersätta de flygmotorer som finns i underhåll.
Sannolikheten för att detta tal överskrids antas lika stor som att talet underskrids.
Eller uttryckt på ett annat sätt:

för att vara säkra på att minst 50 % av underhållen klarar
reservmotorförsörjningen kommer det att krävas 0.8 reservmotorer.

Under arbetets fortsatta gång kommer säkerheten för att lagret räcker till att
benämnas med begreppet säkerhetsnivå.

Med hjälp av poissonfördelningen kan nu nya säkerhetsnivåer beräknas. Detta
sker enligt följande approximation (Kreyszig, 1983):

F x e
i

i
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x
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!

≈ −

=
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 µ i formeln ovan är väntevärdet, i vårt exempel 0.8 reservmotorer. x är antalet
reservmotorer vi väljer att använda i systemet, F(x) är sannolikheten för att exakt
x motorer eller färre är i underhåll samtidigt. F(x) ger med andra ord
säkerhetsnivån för att inget AOG skall uppstå när x antal reservmotorer valts att
användas.

Framräknade säkerhetsnivåer för exemplet ovan ges i tabell 1.
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Tabell A: Säkerhetsnivåer för olika antal reservmotorer.
(Källa: Creating worldwide, 1998)

Antal reservmotorer: 0 1 2 3

F(x)=Säkerhetsnivå: 45% 81% 95% 99%

Det normala för flygbolag är idag att ha en säkerhetsnivå mellan 95-97%. En del
stora flygbolag med tillgång till mer avancerade planeringsmöjligheter kan dock
ofta klara sig med en säkerhetsnivå på 90%. (Creating worldwide, 1998)

Anammandet av Poissonfördelningen förutsätter dock att utfallen sker helt
slumpmässigt, vilket inte är fallet i verkligheten. Liknande åldersstruktur på
flygmotorer inom samma flygbolag ger ofta upphov till en så kallad ”stim-
effekt”, där ett stort antal motorer från samma ägare plötsligt behöver servas
inom en kort tidsperiod. (Ångström, personlig kommunikation 8 september,
1998; Creating worldwide, 1998)

2.6.3 Nyttjandegrad och kapitalbindning

Ytterligare två faktorer som måste tas med i beräkningarna vid en undersökning
av hur många reservmotorer ett flygbolag kommer att behöva är nyttjandegrad
och kapitalbindning. Den extra säkerhet som en extra enhet ger måste vägas mot
ekonomiska förutsättningar. Att köpa in en extra enhet som sedan inte kommer
att utnyttjas i tillräckligt stor omfattning blir en dålig affär. En enkel metod för
att skatta nyttjandegraden är följande formel (Nakajima, 1989):

Nyttjandegrad = (Tid i drift)/(Total tid)

Med tid i drift räknas här tid när motorn är påslagen. Total tid utgör summan av
tid i drift och tid i stand-by läge. En alternativ metod är att beräkna
nyttjandegrad enligt:
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Nyttjandegrad = (Tid på vinge)/(Total tid)

Med tid på vinge menas här den totala tid motorn är fast monterad på vingen och
i driftsdugligt skick. Denna metod skiljer därför ej på tid i drift och tid i stand-by
när motorn väl är monterad. Detta sätt att beräkna nyttjandegraden är till sin
natur mer tillämpbar vid granskningen av reservmotorer, där det framförallt är
intressant att granska hur ofta motorerna varit monterade på vingen.

För att skatta nyttjandegraden i hela systemet, eller delsystemet, beräknas
medelvärdet för samtliga ingående motorer.

Till lagerkostnad brukar kostnader för kapitalbindning, administration, lokaler,
försäkringar, värdeminskningar, skatter, bristkostnader och speciell
lagerutrustning räknas. För produkter med hög prisdensitet bidrar oftast
kostnader för kapitalbindning mest till lagerkostnaden. Med hög prisdensitet
menas att produkten har ett mycket högt värde i förhållande till sin volym.

Silver & Peterson (1985) definierar kapitalbindning som de förlorade möjligheter
och den risk det bundna kapitalet är förknippade med. Till förlorade möjligheter
räknar Silver & Peterson de intäkter detta kapital hade genererat ifall de använts
någon annanstans inom organisationen.

Figur 5 visar sambandet mellan nyttjandegrad, säkerhetsnivå och kapitalbindning
för ett lager. Ur figur 5 framgår att betydelsen av en extra enhet för att uppnå en
högre säkerhetsnivå avtar i takt med att kapitalbindningen ökar. Med andra ord
minskar marginalnyttan.
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Figur E: Samband säkerhetsnivå, nyttjandegrad och kapitalbindning.
(Källa: Creating worldwide, 1998)

I figur 6 nedan jämförs nyttjandegraden för de reservmotorer som krävs för
flygbolag av varierande storlek att uppnå en säkerhetsnivå på 95%. Antalet
reservmotorer som krävs har beräknats genom den i avsnitt 2.6.3 beskrivna
Poissonfördelningen. Vid beräkningarna har flygbolagen antagits flyga enligt
samma flygmönster och bli underhållna enligt samma förutsättningar.
Nyttjandegraderna är framtagna av Shannon Engine Support (Creating
worldwide, 1998).

Figur F: Nyttjandegrad för reservmotorer. 
(Källa: Creating worldwide, 1998)

Slutsatserna som kan dras är att stora flygbolag, som använder sig av en
säkerhetsnivå på 95%, lättare kan uppnå en högre nyttjandegrad än mindre
konkurrenter som använder sig av samma säkerhetsnivå. För små flygbolag  blir
skillnaden i nyttjandegrad mellan att exempelvis ha en reservmotor och en
säkerhetsnivå på 81%, och att ha två reservmotorer med säkerhetsnivån 95%
väldigt stor. En skillnad som långt ifrån blir lika stor för ett större flygbolag med
fler motorer, och därigenom också fler reservmotorer, i omlopp. (Creating
worldwide, 1998)
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3. Nulägesbeskrivning

Detta kapitel kommer att beskriva flygbranschens olika delar och dess specifika
marknadsstruktur. Det kommer dessutom att ge en presentation av företaget
Volvo Aero Corporation och speciellt civilt underhåll i Trollhättan.

3.1 Flygbolag

Under mellankrigstiden och åren efter andra världskriget kännetecknades länge
flygbranschen av devisen ett flygbolag per land. Det första ett nytt land skaffade
sig, efter en egen flagga, sades vara ett eget flygbolag.

Under de senaste åren har dock branschen genomgått stora förändringar i och
med avregleringarna i Europa och USA. I exempelvis USA ökade antalet
flygbolag fyrfaldigt efter avregleringen. Detta har inneburit en hårdare
konkurrens än tidigare, och därigenom ökade krav på globalisering för att hitta
nya marknader. Flera av aktörerna på marknaden har dessutom valt att se över
sin verksamhet för att kunna bli mer vinstrika. (Glisson, Cunningham, Harris, Di
Lorenzo-Aiss, 1996)

De förändrade villkoren har lett till allianser mellan olika flygbolag. Ett exempel
på en sådan allians är STAR-alliansen i vilken SAS, Lufthansa, THAI, Air
Canada, United Airlines och Varig ingår. Till de fördelar som följer med en
allians hör:

• Expansion av linjenät och förbättrade anslutningsmöjligheter.

• Förbättrade frekvenser för starter och landningar.

• Förbättrat resursutnyttjande.

• Möjliggöra ett försvar mot konkurrenters agerande på marknaden.

(Comén,1992)
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3.2 Flygunderhåll

3.2.1 Marknadssituation

Marknaden för civilt motorunderhåll har under de senaste åren genomgått
mycket stora förändringar. Historiskt sett ansvarade flygbolagen själva för
underhållet av sina flygmotorer i egna underhållsverkstäder. Med tiden växte
oberoende underhållsverkstäder fram främst riktade mot de mindre flygbolagen.
På senare år har flygbolagen distanserat sig från sina egna underhållsverkstäder
för att därigenom bli mer marknadseffektiva och kunna minska sina egna
kostnader. Många flygbolag har också tagit steget fullt ut och avyttrat den egna
underhållsverksamheten. (Seidenmann & Spanovich, 1997; Emmings, 1997)

En starkt bidragande faktor till den ökade konkurrensen inom
underhållsbranschen är att de tre stora tillverkarna av flygmotorer Pratt &
Whitney, Rolls-Royce och General Electric insett möjligheterna i denna
marknad. Vinsterna i att tillverka motorer har de senaste åren minskat. En orsak
till detta är att moderna flygplan vanligtvis har två flygmotorer istället för
tidigare fyra. En annan orsak är att drifttiden för flygmotorer successivt har ökat.
Underhållsmarknaden samt reservdelsmarknaden har därför blivit mycket
intressantare för flygmotortillverkarna. På reservdelssidan vill de också säkra att
nytillverkade originaldelar används och inte ”surplus”- eller piratdelar.
(Seidenmann & Spanovich, 1997)

En fördel som dessa tre stora aktörer besitter är möjligheten att redan vid
försäljningstillfället av motorn marknadsföra ett så kallat Power-by-the-hour
avtal, se avsnitt 2.5.1. För små bolag utan bindningar till andra
underhållsverkstäder blir ett sådant erbjudande, där motortillverkaren åtar sig att
serva motorn mot en på förhand bestämd kostnad, ofta mycket attraktivt.

Genom att bindningarna mellan flygbolagen och underhållsverkstäderna luckrats
upp har totalkostnaden, se avsnitt 2.5, över åren samt underhållstiden blivit den
drivande kraften bakom valet av underhållsleverantör. (ibid)
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Mindre flygbolag som inte själva har råd eller tillgång till egna reservmotorer har
andra prioriteringar vid val av underhållsleverantör. För att inte flygplanet skall
bli stående på marken under underhållet kan de små operatörerna kräva av
underhållsverkstaden att de ska tillhandahålla en reservmotor för att få ordern.
Har inte underhållsverkstaden tillgång till reservmotorer blir de i så fall tvungna
att hitta en motor att förmedla till kunden för att inte förlora ordern. (Ångström,
Vikander, personlig kommunikation, 8 september 1998)

3.2.2 Underhållsprogram

Två underhållsprogram inom motorunderhåll är on-condition och hard-time. Det
här kapitlet kommer att beskriva dessa två program.

On-condition

On-condition innebär att flygbolagen flyger så länge det är ekonomiskt
försvarbart att utnyttja materielen. Olika flygbolag har olika system för hur de
flyger on-condition. Principiellt bestäms detta av de i motorn ingående delarnas
LCF, Low-Cycle-Fatigue, gränser. Vissa reservdelar är gångtids-begränsade
med vilket det menas att de har en förutbestämd livslängd. Denna livslängd
räknas i cykler och flygtimmar. En cykel är, normalt i civil verksamhet, det
samma som en start och en landning. En del reservdelar är
konditionsbegränsade. Detta innebär att de byts ut först när de är i för dåligt
skick. För att undersöka detta tittar man på sprickbildningen i detaljerna. On-
conditon har målsättningen att minimera totalkostnaden för kunden genom att
utnyttja delarna så länge det är möjligt.

Hard-time

Vid hardtime underhålls flygmotorerna efter fasta tids- eller cykelintervall som
sätts efter tillverkarens riktlinjer. Två uppenbara fördelar med hardtime är att
riskerna för AOG minimeras och att underhållen blir lättare att planera. En
nackdel är att hardtime ofta kan bli dyrare än on-condition. (Ångström, personlig
kommunikation, 24 september 1998)
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Vilken av dessa två strategier som används bestäms bland annat av hur
långt/länge kunden flyger per cykel och i vilken miljö de flyger. Kundens
ekonomiska förutsättningar har även de betydelse i valet av lämplig strategi.
(Ångström, personlig kommunikation, 8 september 1998)

Trenden inom industrin går dock mot on-condition. (Finding the key, 1996)

3.3 Volvo Aero

Volvo Aero är idag det näst minsta affärsområdet inom Volvo koncernen mätt
efter årsomsättning ( 7,476 Miljarder SEK ). Volvo koncernens målsättning är
att kännetecknas av säkerhet, kvalitet och miljötänkande. Kvalitetstänkandet
bevisades för Volvo Aeros egen del bäst av att de tilldelades Utmärkelsen
Svensk Kvalitet 1996.

Det här kapitlet kommer att ge en mer utförlig presentation av företaget.

3.3.1 Inledning

I början av 30-talet inledde Nykvist & Holms flygmotorfabrik, NOHAB, i
Trollhättan tillverkningen av motorer för det svenska Flygvapnet. 1941 tog
Volvo koncernen över verksamheten och namnet ändrades därefter till Volvo
Flygmotor. Samarbetet kom snabbt att utökas till att även omfatta
motorunderhåll. Volvo Aero Corporation har idag fortfarande ansvaret för det
svenska flygvapnets motorer till stridsflygplanen och levererar i dagsläget
motorn RM12 till JAS 39 Gripen. Sedan 1979 omfattar verksamheten även civil
produktion.



-Nulägesbeskrivning-

Sida 44

3.3.2 Verksamhetsområden

Volvo Aeros verksamhet delas idag in i följande sju områden:

• Militära flygmotorer

• Civila flygmotorer

• Civilt motorunderhåll

• Rymd

• Aviation Support Services

• Landbaserade & Marina gasturbiner

• Fordonskomponenter

Den civila verksamheten har sedan starten 1979 vuxit sig allt starkare och står nu
för den största delen av Volvo Aeros omsättning.

Gasturbiner
1% Militära flygmotorer 

21%

Aviation Support 
Services

31%
Fordons-

komponenter
4%

Civilt 
Motorunderhåll

18%

Rymd
4%

Civila Flygmotorer
21%

Figur G: Storleksordning 1997 på Volvo Aeros affärsområden räknat i 
omsättning. (Källa: Volvo Aero Corporation.)
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1997 hade företaget 4200 anställda fördelat på verksamhet i Sverige,
Storbritannien och USA. Förutom huvudverksamheten i Trollhättan bedrivs idag
verksamheten i Sverige vid Bromma, flygmotorunderhåll, och i Malmö,
gasturbintillverkning.

Det senaste året har ett flertal nyförvärv genomförts. Bland annat har VAC blivit
majoritetsägare i det amerikanska företaget AGES som bedriver försäljning av
reservdelar till flygmotorer och leasing av flygmotorer. Andra förvärv är av den
norska underhållsleverantören Norsk Jet och ett samarbete med BTM Capital i
leasingföretaget Aviation Lease Finance, ALF. En av anledningarna till dessa
förvärv är att VAC anser sig behöva växa för att kunna behålla sin
marknadsposition. Förhoppningarna med AGES är att få in en fot på den
amerikanska marknaden och att kunna förbättra reservdelsförsörjningen till det
egna underhållet. Samarbetet med BTM Capital utgör en långsiktig strategi för
att komma in på den vinstrika och riskfyllda leasingmarknaden genom ALF.
Svårigheterna med leasing är att bedöma restvärdet efter leasingperiodens slut.
AGES är specialister inom marknaden för begagnade flygmotorer och
reservdelar. Kombinationen ALF/AGES tros därför bli lyckad, då AGES genom
sin specialkompetens kan bedömma restvärdet och genom sitt kontaktnät snabbt
omsätta den nyttjade materielen i kapital. (Thorén, personlig kommunikation, 7
december 1998)

3.3.3 Civilt underhåll

VAC underhåller flygmotorer vid underhållsverkstäderna i Trollhättan och i
Bromma. Verksamheten i Bromma är inriktad på motorer för stora kommersiella
flygplan som till exempel MD80 och Boeing 777. SAS och Virgin Atlantics är
de två största kunderna. I Trollhättan sker även underhåll av mindre flygmotorer.
För ytterligare information om en av avdelningarna hänvisas till bilaga 1.
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4. Skapandet av modell för pooling

4.1 Studieobjekt

I avsnitt 1.4 framgår att studien är baserad endast på en avdelning och en
motortyp. I det här kapitlet motiveras val av avdelning och omfattning, samt
vilka flygbolag som kan vara intressanta att utreda inför etablerandet av ett
eventuellt poolingsamarbete.

4.1.1 Resurs att studera

I avsnitt 2.3.5 nämns vilka fyra resurser som brukar poolas. Sett ur VAC
synvinkel är pooling av arbetskraft, markbaserad utrustning och
säkerhetsutrustning mindre intressant. Kvar blir då reservmotorer och
reservdelar.

Av dessa två resurser inriktar sig arbetet på reservmotorer. Tillgången av
reservmotorkraft utgör en dyr, nödvändig och ofta outnyttjad resurs. Reserv-
motorer är till sitt antal dessutom betydligt mer lättöverskådligt än det stora antal
olika reservdelar som kännetecknas av flygbranschen.

Reservdelar skulle dock vara intressanta för en studie, men då omfattningen av
en sådan utredning skulle överstiga ramarna för detta examensarbete har
författarna valt att begränsa sig till reservmotorer.

4.1.2 Val av motortyp

Arbetet inleddes med att samla information kring den civila
underhållsverksamheten i Trollhättan och Bromma. Inför utredandet av ett
framtida poolingsamarbete lades stor vikt vid att flertalet av de i avsnitt 2.3.2
identifierade förutsättningarna skulle vara uppfyllda. Den avdelning och
motortyp som visade sig mest intressant var avdelningen beskriven i bilaga 1
med flygmotorn y. De faktorer som bidrog till detta var:
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• Geografisk koncentration. Av avdelningens tiotal kunder är de flesta
koncentrerade till Nordeuropa.

• En av kunderna är större än de andra, men kan dock ej räknas till helt
dominerande.

• Kunderna använder sig av liknande underhållskoncept, se avsnitt 3.2.2.

• Några av de mindre kunderna har i dagsläget ej tillgång till egna
reservmotorer och är vid underhåll tvingade att leasa.

Dessa faktorer sammantaget gjorde flygmotor y till en bra flygmotor att basera
modellen på.

4.1.3 Kunder lämpade för studie

Av kunderna har tre flygbolag identifierats som speciellt intressanta för ett
poolingsamarbete: 1, 2 och 3. Det som gör dessa tre flygbolag särskilt
intressanta är att de i större utsträckning än de övriga följer de i avsnitt 2.3.2
nämnda förutsättningarna.

En annan faktor som bidrar till att dessa tre är intressanta är att bedömare inom
branschen anser att speciellt flygbolag 1 har för många reservmotorer och
flygbolag 2 och 3 för få. Ytterligare en faktor är att det redan idag förekommer
ett nära samarbete mellan flygbolag 1 och 3, där flygbolag 1 hyr ut
reservmotorer i mån av tillgång till flygbolag 3. Slutligen flyger de alla under
samma förutsättningar, fördelningen mellan antal flygtimmar per cykel är därmed
likartad, se bilaga 1.
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4.2 Framtagande av modell

Detta avsnitt modellens mål, metod vid modellering och använd programvara.

4.2.1 Målet med modellen

Det primära målet med modellen är att beräkna vilken storlek poolen skall ha
med hänsyn till säkerhetsnivå, avsnitt 2.6.2, och nyttjandegrad, avsnitt 2.6.3.
Utifrån detta skall modellen kunna utsäga ifall en pool är ekonomiskt försvarbar
för alla ingående parter.

Önskvärda egenskaper hos modellen är också att enkelt kunna se hur poolens
storlek beror på ledtiderna för underhåll och transporter. Dessutom bör modellen
kunna visa vilken lönsamhet en eventuell leasing av överskjutande kapacitet
kommer att generera.

4.2.2 Val av metod för modellering

Vid modelleringen av ett system kan olika tekniker användas. Dessa kan
exempelvis vara baserade på analytiska metoder eller simulering.

I teorikapitlet beskrivs två hjälpmedel för beräkning: Shannon Engine Support´s
metod baserad på Poissonfördelningen, se avsnitt 2.6.2, och diskret
händelsestyrd simulering, se avsnitt 2.4. Den föregående metoden är ett exempel
på en analytisk metod.

Analytiska metoder förutsätter i praktiken statiska, deterministiska och icke
tidsberoende processer. Det aktuella systemet är att betrakta som stokastiskt då
utfallet av flygmotorer i drift sker slumpmässigt, åldersstrukturen inom
respektive flygflotta ej är jämnt fördelad och såväl ledtiderna för underhåll som
transporter kan variera stort. Under dessa premisser blir därför en analytisk
metod olämplig som grund för modellen.

Valet av metod blev således diskret händelsestyrd simulering.
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4.2.3 Beskrivning av programvara

Datorprogram för diskret händelsestyrd simulering är fortfarande mycket dyra.
En av orsakerna till detta är att möjligheterna med simulering ännu bara nyttjas i
begränsad omfattning  inom den tillverkande industrin. Detta har lett till att den
aktuella mjukvaran har en fått en begränsad marknad, vilket pressat upp
priserna. I en undersökning utförd av brittiska departementet för handel och
industri framkom att användningen av simulering fortfarande är förvånansvärt
lågt jämfört med CAD, MRP etcetera. Samma undersökning visade dock att de
som valt att använda sig av simulering ofta blivit väldigt nöjda med resultatet.
(Ball, 1996 s. 9)

Den programvara som modellen är baserad på är The Lanner Groups
simuleringsprogram Witness 9.0. En av anledningarna till att Witness kom att
användas var att det redan fanns en licens inom Volvo-koncernen.

Witness är ett av de ledande programmen inom diskret händelsestyrd simulering.
Det kännetecknas av att det är relativt användarvänligt och att det erbjuder en
god visualisering och analys av resultatet. Simuleringsmodellerna byggs i
Witness upp med hjälp av färdiga moduler för de ingående komponenterna.
Dessa moduler är dock framförallt anpassade för att simulera produktionslinjer.

4.3 Enkel beskrivning av simuleringsmodell

Simuleringsmodellen innehåller data för varje poolmedlems flygmotorer. In till
underhållet anländer flygmotorer från någon av följande tre källor:

• från flygbolag med medlemskap i poolen.

• från övriga flygbolag med tillgång till reservmotor för aktuellt underhåll.

• från övriga flygbolag utan tillgång till reservmotor för aktuellt underhåll.

Till de två sistnämnda kategorierna hör alla de flygbolag som ej är medlemmar i
poolen, men utnyttjar Volvos underhållsverkstad. Till den sistnämnda kategorin
räknas endast de kunder som kräver att VAC skall tillhandahålla en reservmotor
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vid tiden för aktuellt underhåll. Vid simuleringen undersöks om en motor från
poolen kan hyras ut till aktuell kund utan att någon av medlemmarna i poolen
råkar ut för AOG.

Motorerna hos flygbolagen som ingår i poolen går under simuleringens gång in
för underhåll. Detta underhåll kan vara planerat eller oplanerat och av typerna
litet eller stort. Vid planerat underhåll transporteras en reservmotor från poolen
till aktuellt flygbolag före det att motorn skickas in för underhåll, detta för att
undvika AOG.

Varje motor som ägs av en poolmedlem eller ingår i poolen betraktas i
simuleringsmodellen som en individ. Det vill säga varje enskild motor i
simuleringen som uppfyller dessa kriterier bär på data för när den måste in till
underhåll, vilken typ av underhåll som står i tur att utföras, förbrukade timmar,
ägare och hur många gånger den har varit i underhållsverkstaden. De flygmotorer
som ej ägs av någon poolmedlem eller tillhör poolen betraktas ej som individer
och lämnar systemet så snart de har blivit underhållna.

Ett oplanerat underhåll beror på att ett oplanerat utfall har inträffat. Hit räknas
bland annat utfall orsakade av FOD. FOD, Foreign Object Damage, inträffar när
ett främmande föremål skadat motorn. I simuleringsmodellen leder ett FOD till
att motorn plockas ned från vingen och skickas in för underhåll.

I samband med ett oplanerat underhåll uppstår i simuleringsmodellen ett AOG
fram tills dess att en reservmotor har frambringats. Sannolikheten för oplanerade
utfall anges av användaren inför simuleringen.

I simuleringsmodellens underhållsverkstad tilldelas varje ingående motor en
ledtid för underhåll beroende på vilken form av underhåll, stort eller litet, som
står i tur att utföra. Ledtiden genereras efter en statistisk fördelning. Efter utfört
underhåll transporteras motorn tillbaka till ägaren. Har ägaren under tiden för
underhållet nyttjat en poolmotor returneras nu denna till poolen. Den underhållna
motorn tilldelas en ny drifttid till nästa underhåll.
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Skulle motorerna i poolen ej räcka till finns möjligheten att använda motorer
leasade från AGES. Modellens flöden framgår av figur 8.
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Figur H:  Flöden i simuleringsmodell. (Källa: egen)

Modellen baseras på följande antaganden:

• Samtliga underhåll som utförs är av kategorierna stort eller litet. Efter ett stort
underhåll kan motorerna flyga i medeltal 6000 flygtimmar till nästa underhåll.
Efter ett litet underhåll kan motorn endast flyga i medeltal 4500 flygtimmar till
nästa underhåll. En motor alternerar stora underhåll med små.

• Ett stort underhåll följer en annan ledtid vid underhåll än ett litet underhåll.
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• Vid oplanerat utfall utförs den form av underhåll som stod i tur för motorn. Ny
tid till nästa underhåll sätts efter detta underhåll.

• Flygplan med samma ägare antas flyga efter samma förutsättningar.

• Sannolikheten för oplanerade utfall är lika stor för samtliga flygmotorer.

• Anländande flygplans motorer från icke poolmedlemmar antas följa den
tilldelade fördelningen användaren angivit.

• Vid returnering av en icke egen reservmotor återställs först en AGES motor,
och sedan en poolmotor. Detta sker direkt efter att den egna motorn har
anlänt.

• Motorerna antas följa ett cykliskt underhållsmönster, utan att uppvisa några
ålderssymtom, efter respektive underhåll.

• Samtliga, i systemet ingående flygbolag, förutsätts först kontrollera ifall de har
tillgång till en egen reservmotor innan de väljer att utnyttja en poolmotor.

För en mer ingående beskrivning av logik och flöden i modellen hänvisas till
bilagorna 2:1 till 2:6. För en mer utförlig och numerisk beskrivning av bland
annat modellens in- och utdata hänvisas till bilaga 2:7.
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5. Validation och verifikation genom analys av nuläget

För att verifiera och validera modellen jämfördes resultatet från en simulering
av nuläget med de faktiska förhållandena. Nulägesanalysen ligger till grund för
en jämförelse med ett framtida scenario med en reservmotorpool.

5.1 Simuleringens syfte

Huvudsyftet med denna simulering var att validera och verifiera modellen.
Valideringen skall bekräfta att rätt modell är byggd och verifikationen avser att
bekräfta att modellen är byggd på rätt sätt. Validering och verifiering utförs för
att säkerställa modellens giltighet och trovärdighet.

Ett viktigt delsyfte med valideringen var att få en överblick av hur dagens system
fungerar. Detta för att kunna generera intressanta utdata för kommande
jämförelser med hypotetiska scenarion. Utdata av speciellt intresse var:

• vilken säkerhetsnivå respektive flygbolag i dagsläget har beträffande
reservmotorer.

•  hur många reservmotorer de aktuella flygbolagen egentligen skulle behöva.

hur många extra reservmotorer som som skulle behöva leasas för att täcka brister
för systemet som helhet.
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5.2 Hur försöket genomfördes

I det här kapitlet beskrivs indata och tekniskt genomförande av försöken.

5.2.1 Indata för försöket

Vid granskandet av nuläget användes indata för flygbolag 1,2 och 3 enligt bilaga
1. Tabell 2 ger antalet motorer i drift och i reserv som respektive flygbolag har i
nuläget. För övrig indata hänvisas till bilaga 2:7.

Tabell B: Indata över antal motorer i drift/reserv per flygbolag

Antal motorer i drift Antal reservmotorer

Flygbolag 1 44 7

Flygbolag 2 16 1

Flygbolag 3 18 2

De enda flöden av motorer som granskades i det här försöket var de med
anknytning till något av de ovanstående tre flygbolagen. Till motorer med
anknytning, räknas även in de extra motorer som under simuleringen
rekvirerades utanför den egna flottan vid brist. Någon möjlighet för exempelvis
flygbolag 2 att vid brist låna någon flygmotor från flygbolag 1 fanns ej. Detta för
att försöket enbart syftade till att granska de tre flygbolagens existerande behov
av reservmotorer. Vid en bristsituation inhämtades under simuleringens gång
motorer från poolen, se figur 8 avsnitt 4.3. De motorer från poolen som nyttjades
i simuleringen fick symbolisera dagens leasingmotorer.

5.2.2 Tekniskt genomförande

I avsnitt 2.4.4 framgår att en simulering startar i ett tillstånd där systemet är tomt
och/eller icke sysselsatt, det vill säga simuleringen inleds med en
inkörningsperiod. Detta tillstånd följs av ett jämviktsläge, populärt kallat
”steady-state”.

Inkörningsperiodens längd sattes till 1000 timmar, det vill säga ungefär 41 dagar.
Denna ansats grundade sig på studier av utförda simuleringa. Först därefter
påbörjades insamlandet av resultat.
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För att säkerställa ett mer statistiskt korrekt material utfördes simuleringen med
sex olika replikationer, körningar. Replikationerna skildes åt genom att olika
slumpfrön användes. Slumpfrön används för att generera olika slumptal för de
stokastiska processerna. Varje replikation sattes till 26280 timmar, det vill säga
tre år. Under simuleringen skedde en datainsamling var 250:e timme då
intressant data i systemet registrerades.

Ett intervall på var 250:e timme motiverades av att mängden insamlad data
skulle hållas på en rimlig nivå, men ändå ge ett tillfredsställande statistiskt
underlag. Genom att använda detta intervall kom den totala mängden
observationer per försök att bli 6*106=636.

Efter genomförd simulering utfördes en statistisk analys i Excel av resultaten i
syfte att uppskatta behovet av reservmotorer vid olika säkerhetsnivåer, samt för
att tolka övrig utdata.

5.3 Resultat från simulering av nuläget

Resultaten som inhämtats från simuleringen kan delas in i säkerhetsnivåer för
respektive flygbolag, samt det totala behovet av leasingmotorer från en extern
källa för uppnå den för systemet erforderliga säkerhetsnivån. Tabell 3 ger de
aktuella säkerhetsnivåerna för respektive flygbolag framtagna ur modellen.

Tabell C: Aktuella säkerhetsnivåer för respektive flygbolag.

Antal reservmotorer Säkerhetsnivå

Flygbolag 1 7 99,1 %

Flygbolag 2 1 81,3 %

Flygbolag 3 2 82,5 %
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Flygbolag 1 uppfyller i dagsläget en mycket hög säkerhetsnivå med sju
reservmotorer. Sannolikheten för att de reservmotorer flygbolag 1 idag har skall
täcka behovet är 99,1 %. Motsvarande siffror för flygbolag 2 och 3 är betydligt
lägre. I tabell 4 framgår vilken säkerhetsnivå som hela systemet skulle uppnås
genom att en tänkt extra reservmotorpool nyttjades.

Tabell D: Antalet poolmotorer som behövs i nuläget för att säkerställa 
vissa säkerhetsnivåer för systemet.

Min.säkerhetsnivå: Antal poolmotorer: Reell säkerhetsnivå: Nyttjandegrad:

90 % 3 94,0 % 27,4 %

95 % 4 97,5 % 21,9 %

99 % 5 99,1 % 17,9 %

För att säkra att alla tre flygbolagen skall klara en förutbestämd säkerhetsnivå på
90, 95 eller 99% skulle redan vid dagens situation en leasingmängd av
reservmotorer, motsvarande en pool, behöva bestå av tre, fyra respektive fem
reservmotorer, se tabell 4. I detta exempel tillåts endast motorerna i tabell 4 att
användas mellan flygbolagen. Fastställandet av en säkerhetsnivå på 90% för hela
systemet kräver minst tre extra reservmotorer. Då det redan finns tio
reservmotorer i systemet skulle totalt 13 reservmotorer behövas.

Nyttjandegraden, se avsnitt 2.6.4, för tre motorer i poolen skulle bli 27,4 %.

Då antalet reservmotorer i klassisk betydelse är en diskret summa framgår i
tabell 4 såväl minimal säkerhetsnivå som reell säkerhetsnivå. För att
säkerhetsnivån ska överskrida en fastlagd gräns på exempelvis 90% krävs det tre
reservmotorer i den tänkta reservmotorpoolen, vilket innebär en reell
säkerhetsnivå på 94,0 %. Säkerhetsnivåns beroende av antalet reservmotorer i en
tänkt extra pool framgår i figur 9.
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Figur I: Säkerhetsnivåns förändring vid ett förändrat antal motorer i 
poolen.

Den rekommenderade säkerhetsnivån är 95-97%, se avsnitt 2.6.2. Simuleringen
av den nuvarande marknadssituationen visar att flygbolag 2 och 3 ej har ett
tillräckligt antal egna reservmotorer, samtidigt som flygbolag 1 har fler
reservmotorer än de behöver.

5.4 Validering och verifikation av modellen

Med utgångspunkt från resultaten insamlade av nulägessimuleringen utfördes en
validering och verifiering av modellen. Verifiering och validering utfördes enligt
metoder som Pegden et al (1995) rekommenderar, se kap 2.4.4.

Verifikation, d.v.s att modellen är byggd på rätt sätt, skedde genom att
modellens beteende succesivt kontrollerades under konstruktionen gång. Del för
del i programmet testkördes för att säkerställa att det uppförde sig korrekt.
Verifikationen skedde således successivt och kontinuerligt under
modellbyggandet. För att underlätta verifikationen kommenterades respektive
modul i Witnessmodellen. Detta för att klarlägga tankegångarna och logiken
bakom programmeringen.

Liksom tidigare nämnts i avsnitt 2.4.4 hävdar Pegden et al. att validering, det vill
säga säkerställandet av att rätt modell är byggd, till stor del baseras på att tre
frågor besvaras :
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• Avspeglar modellen det den är avsedd att göra?

För att säkerställa att modellen avspeglade det den var avsedd att göra
stämdes arbetet kontinuerligt av med berörd personal vid VAC. Denna
personal utgjordes av de som tidigare bidragit med indata till
problemställningen. Deras insyn i verksamheten och problemställningen måste
därför bedöms därför som mycket goda. Den granskning som denna personal
utförde stärkte modellens validitet.

• Är modellens utdata karaktäristiskt för det riktiga systemet?

Resultatet av simuleringen som utfördes vid nulägesanalysen överensstämde
väl med det riktiga systemet. Berörd personal vid avdelningen hade redan
under intervjufasen samstämmigt beskrivit en liknande situation beträffande
över- respektive underskridande av säkerhetsnivåer för de i modellen ingående
flygbolagen. Flygbolag 1 sades ha för många reservmotorer, vilket också
resultatet av simuleringen pekade på. Likaledes kom inte heller den låga
säkerhetsnivån för flygbolag 2 och 3 som någon överraskning då dessa
flygbolag idag inte kan säkerställa sitt eget behov av reservmotorkraft. Detta är
den enda jämförelse mellan modellens resultat och verkligheten som
genomförts på grund av att ej tillräcklig mängd historisk data fanns tillgänglig.

• Har den framtida användaren tilltro till modellens resultat?

Tilltron till modellens resultat bedöms som tillfredsställande av berörd
personal vid avdelningen, vilka också ingår bland de tilltänkta användarna av
modellen.

Ur ovanstående resonemang dras slutsatserna att modellen är verifierad och av
en god validitet för aktuell motortyp. För att utnyttja modellen till att granska
pooling för andra motortyper måste en ny datainsamling göras. Denna nya
datainsamling kommer att förändra validiteten av modellen. Då modellen är
generiskt uppbyggd och innehåller en mycket generell bild av in- och utflöden
med en allmängiltig logik påverkas ej modellens verifiering av att den används
på andra flygmotorer.



-Analys av en möjlig reservmotorpool-

Sida 59

6. Analys av en möjlig reservmotorpool

Detta kapitel kommer att med hjälp av simuleringsmodellen analysera en tänkt
reservmotorpool.

6.1 Simuleringarnas syfte

Tanken bakom en motorpool är att flygbolagen inte enbart skall använda sig av
reservmotorer för enskilt bruk, utan att alla reservmotorer i systemet skall vara
tillgängliga för poolmedlemmarna. För att analysera en möjlig reservmotorpool
genomfördes ett stort antal simuleringar. Dessa simuleringar kan delas in i någon
av följande tre kategorier:

1. Simulering av en möjlig reservmotorpool.

2. Känslighetsanalys av inverkan från transporttid, underhållstid och antalet
motorer i drift.

3. Simulering av leasing och dess effekter på en motorpool.

Syftet med dessa simuleringar var att:

• granska hur många reservmotorer som skall ingå i poolen givet vissa
säkerhetsnivåer för systemet.

• att ur resultatet kunna utläsa vilken nyttjandegrad reservmotorerna i poolen
skulle komma att erhålla.

• granska vilken betydelse förändringar av ledtider för transport och underhåll,
samt antalet motorer i drift, får för systemets säkerhetsnivå.

• studera i vilken omfattning leasing av den tidvisa överkapaciteten från poolen
kan utnyttjas.
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6.2 Simuleringsförsökens utformning

Försökens utformning med avseende på indata och tekniskt genomförande
presenteras här mer ingående.

6.2.1 Indata för simuleringarna

Den första simuleringen med en möjlig reservmotorpool ufördes för att studera
vilken storlek poolen borde ha med avseende på erforderliga säkerhetsnivåer.
Indata baserades på de från empiri inhämtade värdena, se bilaga 1 och bilaga
2:7. En skillnad mellan detta försök och det försök som beskrevs i kapitel 5 var
att inget flygbolag i denna simulering tilläts ha några egna reservmotorer.
Samtliga reservmotorer systemet använde härrörde istället från poolen eller
AGES, se figur 8 avsnitt 4.3. Detta för att fullt ut granska
besparingsmöjligheterna för de ingående flygbolagen med en reservmotorpool.

Under känslighetsanalysen användes samma indata som i fallet ovan förutom den
faktor som granskades i respektive försök. De tre faktorer som valdes att
närmare analyseras var ledtider för transport, ledtider för underhåll och antalet
motorer i drift. I varje försök ändras endast den parameter som analyseras i form
av en ökning eller en minskning med exempelvis tio eller tjugo procent.

Vid granskandet av eventuella leasingmöjligheter av ett eventuellt överskott i
poolen utfördes två försök med en poolstorlek motsvarande en säkerhetsnivå på
90%. Denna poolstorlek inhämtades från den i kapitlet först beskrivna
simuleringen av en möjlig motorpool.
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6.2.2 Tekniskt genomförande av försöken

Vid granskandet av reservmotorpoolens storlek och vid känslighetsanalysen är
det tekniska genomförandet identiskt med den för nulägessimuleringen, se
avsnitt 5.2.2.

Vid försöken för att granska eventuella leasingmöjligheter skiljer sig dock det
tekniska genomförandet. I dessa fall nyttjades endast en replikation, och således
endast en uppsättning slumptal. Inkörningstiden och simuleringstiden var
densamma som i samtliga andra simuleringar, d.v.s 1000 timmar respektive
26280 timmar, 3 år. Resultatet från dessa simuleringar avlästes direkt från den
utdata Witness genererade. Av särskilt intresse var den totala leasingbehovet för
bolag utanför poolen och för bolag med medlemskap i poolen. (Se ”Modellens
utdata” punkt U8 och punkt U12 i bilaga 2:7.)

6.3 Resultat från simulering av en möjlig reservmotorpool

Resultatet från en simulering för att bestämma hur många reservmotorer som
krävs för att ge önskade säkerhetsnivåer ges i tabell 5 nedan.

Tabell E: Antalet reservmotorer som behövs i poolen för resp. säkerhetsnivå

Min. säkerhetsnivå: Antal poolmotorer: Reell säkerhetsnivå: Nyttjandegrad:

90 % 9 91,8 % 66,3 %

95 % 10 95,6 % 60,4 %

99 % 12 99,8 % 50,9 %

För systemet som helhet behövs endast 9 reservmotorer för att säkerställa en
säkerhetsnivå på minst 90%. En nyttjandegrad på 66,3% enligt tabellen innebär
att i genomsnitt är varje reservmotor ej monterad på vinge 92 dagar per år.
Säkerhetsnivåns förändring beroende på antalet reservmotorer i poolen framgår
av figur 10.
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Figur J: Säkerhetsnivåns förändring efter antalet motorer i poolen.

I figuren ovan framgår bland annat hur betydelsen av en extra enhet för att uppnå
en högre säkerhetsnivå avtar i takt med att antalet motorer i poolen ökar. (Jämför
med figur 5 avsnitt 2.6.3)

En naturlig effekt av fler reservmotorer i poolen är att nyttjandegraden för de i
poolen ingående motorerna minskar. Figur 11 nedan visar hur nyttjandegraden
för reservmotorerna påverkas av poolens volym.
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Figur K: Nyttjandegrad som funktion av poolens storlek.
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Ur figur 11 framgår hur nyttjandegraden sjunker med ett ökat antal
reservmotorer i poolen.

Ur genererad utdata går även att utläsa vilken behov respektive flygbolag enskilt
har av reservmotorer för att uppnå erforderliga säkerhetsnivåer. I tabell 6
framgår det därför hur många reservmotorer respektive flygbolag behöver för att
uppnå säkerhetsnivåer på 90, 95 och 99% ifall de väljer att stå utanför ett
poolinsamarbete. Tabellen visar även hur många reservmotorer som totalt skulle
krävas i en pool för att uppnå samma säkerhetsnivåer.

Tabell F: Behovet av reservmotorer för respektive flygbolag och behovet 
i poolen där delning av resurser får förekomma.

Flygbolag 1 Flygbolag 2 Flygbolag 3 ∑ (flygbolag) Pool

Säkerhetsnivå

90 % 5 2 3 10 9

95 % 6 3 4 13 10

99 % 7 4 5 16 12

Potentialen med en pool framgår här genom att det totala antalet reservmotorer
kan reduceras för systemet.

6.4 Känslighetsanalys

För att undersöka vissa faktorers påverkan på poolens storlek utfördes en serie
känslighetsanalyser. Det här kapitlet kommer att presentera de mest intressanta
resultaten. En mer utförlig sammanställning över känslighetsanalysen återfinns i
bilaga 4.

6.4.1 Förändring av ledtid vid underhåll

Underhållet har delats in i kategorierna stora och små, se avsnitt 4.3. Ledtiderna
vid litet respektive stort underhåll har i de tidigare simuleringarna satts till en
rektangelfördelning mellan 30-45 dagar respektive 42-63 dagar. Tabell 7 visar
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hur många motorer som krävs för att uppnå säkerhetsnivåer på minst 90, 95
respektive 99% vid förändrade ledtider i underhållet.

Tabell G: Antalet motorer som behövs i poolen för att uppnå vissa 
säkerhetsnivåer vid förändrad ledtid i underhållet. Förändring 
av motorantal i fet stil och i parentes.

Säkerhetsnivå 90% 95% 99%

Förändring av ledtid

-20 % 8 (-1) 9 (-1) 11 (-1)

-10 % 8 (-1) 10 11 (-1)

  +/- 0 % 9 10 12

+10 % 9 11 (+1) 13 (+1)

+20 % 10 (+1) 11 (+1) 13 (+1)

För att poolen skall kunna minskas med en motor vid säkerhetsnivåerna 90
respektive 99% behövs det, enligt tabell 7, en minskning av ledtiderna i
underhåll på 10 %. För en liknande effekt vid säkerhetsnivån 95% krävs det en
minskning på 20 % av ledtiderna i underhåll. Tabell 7 beskriver det minsta antal
motorer som krävs för att överstiga en viss säkerhetsnivå. De exakta
säkerhetsnivåerna för olika antal motorer i poolen vid förändrade ledtider i
underhållet återfinns i tabell 8.

Tabell H: Säkerhetsnivåer för olika poolstorlekar vid förändringar i 
ledtider vid underhåll.

Förändring i ledtid: -20 % -10 % +/- 0% +10 % +20 %

Antal motorer:

8 93,6 % 90,4 % 86,3 % 83,5 % 78,6 %

9 96,5 % 94,7 % 91,8 % 90,6 % 87,3 %

10 98,0 % 97,0 % 95,6 % 94,2 % 92,5 %

11 99,4 % 99,1 % 98,4 % 97,0 % 96,1 %

12 99,7 % 99,4 % 99,8 % 98,7 % 98,7 %

13 100 % 100 % 100 % 99,8 % 99,8 %
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Ur tabell 8 kan exempelvis utläsas att en minskad ledtid på tio procent medför
att nio motorer i poolen medför en säkerhetsnivå på 94,7%. Detta är mycket
nära, men ändå mindre, än den vanligt förekommande säkerhetsnivån 95%. I
tabell 7 framgår i kolumnen för 95% säkerhetsnivå att en minskning av en
poolmotor först sker vid en reducering av ledtiderna på tjugo procent.

Samtliga värden är utdata från simuleringen. Att garantera att det aldrig uppstår
en brist, som 100% indikerar, är därför inte helt sant. 100% innebär istället att
det under inget tillfälle vid simuleringen behövdes fler reservmotorer. En
avvikelse från förväntat värde finns i tabell 8 i raden för tolv motorer. Detta
beror på att resultatet från observationen i simuleringen väldigt nära 100% är
lidande av mycket få observationer i detta område. Den statistiska osäkerheten
gällande säkerhetsnivån blir alltså större än vid ett motorantal med fler antal
observationer och lägre säkerhetsnivå.

6.4.2 Förändring av ledtid vid transport

En annan parameter som är intressant att analysera vid en känslighetsanalys är
ledtiden vid transporter. Ledtiden vid transporter är ansatta till en
rektangelfördelning mellan 144 till 192 timmar.

Hur den rekommenderade poolstorleken påverkas av förändringar av
transporttiden återfinns i tabell 9.

Tabell I: Antalet motorer som behövs i poolen för att uppnå vissa 
säkerhetsnivåer vid förändrad ledtid vid transporter. 
Förändring av motorantal i fet stil och i parentes.

Förändring av ledtid 90% 95% 99%

Kraftigt minskad* 7 (-2) 8 (-2) 11 (-1)

-20 % 8 (-1) 10 12

-10 % 9 10 12

  +/- 0 % 9 10 12

+10 % 9 11 (+1) 13 (+1)

+20 % 9 11 (+1) 13 (+1)

* = Rektangelfördelad mellan 24-72 timmar.
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För att åstadkomma någon förändring av poolstorleken för de angivna
säkerhetsnivåerna i tabell 9 krävs en minskning på 20% av ledtiderna vid
transporter. Raden i tabell 9 med en ”kraftigt minskad transporttid” visar att två
motorer färre behövs vid 90 och 95% säkerhetsnivå. En kraftig minskning av
transporttiden till intevallet 24-72 timmar innebär bland annat att dyrare
transportlösningar, främst flygtransport, måste utnyttjas.

De värden som legat till grund för tabell 9 redovisas i tabell 10 nedan.

Tabell J: Säkerhetsnivåer för olika poolstorlekar vid förändringar i 
ledtider vid transporter.

Förändring i
ledtid

Kraftigt
minskad*

-20 % -10 % +/- 0% +10 % +20 %

Antal
motorer:

7 91,8 % 83,8 % 76,9 % 76,3 % 72,3 % 70,8 %

8 95,3 % 91,5 % 88,1 % 86,3 % 84,3 % 82,7 %

9 97,2 % 94,8 % 92,3 % 91,8 % 91,8 % 90,7 %

10 98,6 % 97,0 % 95,9 % 95,8 % 94,7 % 94,7 %

11 99,4 % 98,9 % 98,6 % 98,4 % 97,8 % 97,0 %

12 100 % 99,9 % 99,9 % 99,8 % 98,9 % 98,4 %

13 100 % 99,7 % 99,8 % 100,0% 99,5 % 99,2 %

* = Rektangelfördelad mellan 24-72 timmar.

I tabell 10 framgår de exakta säkerhetsnivåerna vid förändringar av ledtiden. Här
märks hur säkerhetsnivåerna förbättras redan vid reduceringar på tio procent av
ledtiden. Dessa förbättringar är dock ej tillräckligt signifikanta för att poolens
rekommenderade storlek, under nuvarande beräkningsgrunder med
säkerhetsnivåer på 90, 95 och 99%, skall reduceras.

Värdena i tabell 10 för raderna med tolv respektive tretton motorer är på
liknande sätt som i tabell 8, avsnitt 6.4.1, lidande av ett litet statistiskt urval.
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6.4.3 Förändring av antalet motorer i systemet

För att granska vilken påverkan ett förändrat antal motorer i systemet skulle ha
på poolen utfördes ytterligare en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen
granskade hur säkerhetsnivåerna och rekommenderad poolstorlek skulle
förändras vid en situation där något/några av flygbolagen väljer att förändra sitt
totala antal flygplan i operationell drift. Resultatet från denna analys finns
sammanfattat i tabell 11.

Tabell K:Antalet motorer som behövs i poolen för att uppnå vissa 
säkerhetsnivåer vid förändrat antal motorer i drift. Förändring 
av motorantal i pool i fet stil.

Förändring av antalet
motorer i drift

90% 95% 99%

-20 % 7 (-2) 8 (-2) 11 (-1)

-10 % 8 (-1) 10 12

+/- 0 % 9 10 12

+10 % 10 (+1) 11 (+1) 13 (+1)

+20 % 10 (+1) 12 (+2) 14 (+2)

Ur tabell 11 framgår exempelvis att en tio procentig ökning för varje flygbolag
av det totala antalet motorer i drift medför att en ökning på en reservmotor
kommer att krävas för samtliga tre säkerhetsnivåer. De exakta säkerhetsnivåerna
framtagna ur simuleringen för några olika poolstorlekar framgår i tabell 12.
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Tabell L: Säkerhetsnivåer vid olika poolstorlekar, vid förändringar av 
antalet motorer i drift.

Förändring i
antal

-20 % -10 % +/- 0% +10 % +20 %

Antal
motorer:

7 92,6 % 84,9 % 76,3 % 66,0 % 57,6 %

8 96,5 % 90,7 % 86,3 % 77,7 % 70,6 %

9 97,6 % 93,4 % 91,8 % 85,2 % 83,5 %

10 98,9 % 96,9 % 95,8 % 92,1 % 90,4 %

11 99,5 % 98,1 % 98,4 % 95,1 % 94,5 %

12 100 % 99,2 % 99,8 % 97,8 % 97,0 %

13 100 % 100 % 100,0% 99,2 % 98,6 %

På liknande sätt som i tabell 8, avsnitt 6.4.1, och tabell 10, avsnitt 6.4.2, lider
även tabell 12 av ett litet statistiskt urval då poolen överskrider tolv motorer.

6.5 Finns det möjligheter till leasing av överkapacitet?

Vid bildandet av en reservmotorpool kommer endast tidvis poolens fulla
kapacitet att utnyttjas av poolmedlemmarna. I figur 11, avsnitt 6.3, framgår
nyttjandegraden av poolmotorer och därmed också tiden motorerna ej nyttjats.
För att granska ifall detta tidvisa överskott skulle kunna användas till att leasa
reservmotorer till andra flygbolag utfördes ytterligare två simuleringar:

1. Vid den första simuleringen hade endast poolmedlemmarna tillgång till
poolen. Vid simuleringen fick det således ej förekomma någon leasing från
poolen. Storleken på poolen sattes till 9 motorer, vilket motsvarar en
säkerhetsnivå på 90%, se tabell 5 avsnitt 6.3.

2. Den andra körningen utfördes så att flygbolag utanför poolen och utan egna
reservmotorer, tilläts hyra en motor från poolen. Fanns två eller färre än två
motorer tillgängliga i poolen avböjde underhållsleverantören uppdraget.
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Gemensamt för båda körningarna var att simuleringstiden sattes till 3 år, det vill
säga 26280 timmar. Information kring indata och utförande av denna simulering
återfinns i avsnitt 6.2.

I tabell 13 framgår det hur många timmar motorer som totalt har leasats till och
från poolen vid bägge simuleringarna. Leasingtiden utgör det ackumulerade
värdet av den tid reservmotorer varit in- eller uthyrda. Då antalet reservmotorer
är större än ett kan detta tal på en timme överskrida två timmar.

Tabell M: Tid motorer leasats till och från poolen vid de två 
simuleringarna under en simuleringstid av tre år, 26280 timmar.

Leasing till pool Leasing från pool

Simulering 1 3940 timmar -

Simulering 2 6540 timmar 24840 timmar

I tabellen framgår det att vid den första simuleringe där ej någon leasing från
poolen fick förekomma blev poolen själv tvungen att utnyttja 3940
leasingtimmar. Poolens utnyttjande av leasingtimmar innebär att bristerna i
antalet reservmotorer avhjälpts med externa resurser.

I den andra simuleringen där leasing av överkapacitet fick förekomma framgår
det att poolen nu blev tvungen att själv leasa reservmotorer i större utsträckning
än tidigare, 6540 timmar. Detta berodde på att det ibland uppstod brist på grund
av att reservmotorer var leasade från poolen. Men samtidigt kunde
poolmotorerna i sin tur leasas ut i 24840 leasingtimmar.
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7. Diskussion kring reservmotorpool vid flygmotorunderhåll

I de två föregående kapitlen presenterades modellens resultat. Det här kapitlet
inleds med en diskussion kring marknadens förutsättningar. Med utgångspunkt
från de två föregående kapitlen förs därefter en diskussion kring poolens
rekommenderade storlek med hänsyn till säkerhet mot brist. Kapitlet avslutas
med att känslighetsanalysen beskriven i tidigare kapitel kommenteras.

7.1 Inledande diskussion kring marknadens förutsättningar

Flygindustrin har kännetecknats av en rad strukturella förändringar under
nittiotalet, bland annat genom avregleringar som medfört ökad konkurrens och
globalisering. Därmed har kostnadseffektivisering blivit ett viktigt konkurrens-
medel. Ett sätt att åstadkomma detta är de allianser som på senare år vuxit fram,
se avsnitt 3.1.

Även underhållsbranschen har utsatts för konkurrens på ett aggressivare sätt än
tidigare. Främst genom att tillverkare av flygmotorer ökat sitt intresse för denna
marknad då de därigenom kan få ökad kontroll över att deras egna reservdelar
används.

En annan orsak till den allt kärvare konkurrensen är att flera stora flygbolag valt
att inrikta sig mot sin kärnverksamhet. Detta har inneburit att de valt att låta sin
egen underhållsverksamhet konkurrera om kunderna på den öppna marknaden.
Den ökade konkurrensen kommer därför att slå hårdast mot den oberoende
underhållsleverantören som kläms mellan tillverkarna och flygbolagens egna
underhållsverkstäder.

Vikten av att finna nya alternativa samarbetsformer har på grund av den
hårdnande konkurrensen blivit ett allt viktigare medel för att behålla
marknadsandelar. Dessa samarbetsformer kan ta sig uttryck i en utökad
koordination och integration mellan underhållsleverantören och kunden. Detta
för att skapa mervärde genom en vinna-vinna situation mellan de ingående
parterna. Förhoppningsvis med ett positivt resultat även för slutkunden,
flygpassageraren. Pooling som samarbetsform utgör ett exempel på en sådan
samarbetsform.
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7.2 Poolens rekommenderade storlek

I analysen av rekommenderad poolstorlek har utgångspunkten genomgående
varit en given säkerhetsnivå på 90, 95 eller 99%, och därefter finna det minsta
antal reservmotorer i poolen som överskrider denna gräns. Styrkan med denna
metod är att den lämpar sig för jämförelser. I avsnitt 7.2.1 diskuteras och
föreslås vilken säkerhetsnivå som är önskvärd. Utifrån detta föreslås sedan i
avsnitt 7.2.2 en lämplig poolstorlek.

7.2.1 Föreslagen säkerhetsnivå

Den säkerhetsnivå för antalet reservmotorer som rekommenderas är 95% för ett
system med relativt få motorer. Då planeringsmöjligheterna är goda och antalet
motorer i drift är stort kan det dock vara rekommendabelt med en säkerhetsnivå
på endast 90%, se avsnitt 2.6.2. De resultat som beskrivs i avsnitt 5.3.1 visar att
vid dagens situation, där respektive flygbolag har egna reservmotorer och det ej
är möjligt att låna någon annans reservmotorer, uppfyller varken flygbolag 2 eller
3 någon av dessa rekommenderade säkerhetsnivåer. Flygbolag 1 har med sina 44
motorer i operationell drift och sju reservmotorer den imponerande
säkerhetsnivån 99,5%.

I situationen som beskrevs i avsnitt 5.3.2, där samtliga i systemet ingående
reservmotorer ingår i en pool, rekommenderas i första hand att en säkerhetsnivå
på 95% eftersträvas. Den storlek som den samlade poolen medför motiverar
dock att en säkerhetsnivå på 90% förvisso kan övervägas. Den tredje
säkerhetsnivån 99% bedöms som alltför stor. Den låga nyttjandegrad och ökade
kapitalkostnad detta skulle medföra motiverar väldigt sällan den extra
säkerheten. Författarna rekommenderar säkerhetsnivån 95%.

7.2.2 Rekommenderad poolstorlek

Analysen av nuläget i avsnitt 5.3 visade att flygbolag 2 och flygbolag 3 i
dagsläget har för få reservmotorer för att kunna uppfylla de rekommenderade
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säkerhetsnivåerna. Detta samtidigt som flygbolag 1 enligt samma nulägesanalys
har för många reservmotorer.

Det för låga antalet reservmotorer för flygbolag 2 och flygbolag 3 innebär att de
vid bristsituationer måste leasa extra motorer. De leasingresurser som hela tiden
måste stå till systemets förfogande för att garantera en säkerhetsnivå på 95%
motsvarar fyra motorer. Summan av antalet reservmotorer i systemet blir
därigenom flygbolagets egna reservmotorer adderat med de extra leasing-
resurser som krävs. 7+1+2 adderat med ytterligare fyra motorer ger en
totalsumma för systemet på 14 reservmotorer.

I kapitel 6 analyserades konsekvenserna av en tänkt reservmotorpool mellan de
tre ingående flygbolagen. Av resultatet från avsnitt 6.3 framgår att en
reservmotorpool på nio motorer skulle klara ett krav på en säkerhetsnivå på 90%
(reell säkerhetsnivå 91,8%). I det föregående underkapitlet rekommenderades
det att poolen bör eftersträva en säkerhetsnivå på 95%. Enligt analysen av en
reservmotorpool skulle det krävas tio reservmotorer för att uppnå denna
säkerhetsnivå (reell säkerhetsnivå 95,6%). I figur 12 nedan framgår detta
grafiskt.
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Figur L: Jämförelse mellan systemets behov av reservmotorer, nuläge 
kontra tänkt reservmotorpool.

I figuren framgår besparingen i antalet reservmotorer för systemet som en pool
skulle medföra.
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Resultaten visar att med säkerhetsnivån 95% skall tio reservmotorer ingå i
poolen. Denna summa är densamma som det totala antalet reservmotorer som
ägs av flygbolagen i dagsläget. Systemet som helhet behöver därför ej förändra
sitt antal reservmotorer vid händelse av ett poolingsamarbete, detta till trots
skulle systemets säkerhetsnivå höjas.

Om det antas att en pools mer omfattande storlek kan motivera en lägre
säkerhetsnivå på 90%, jämför avsnitt 7.1.2, skulle det medföra att en
reservmotor skulle kunna avyttras från poolen.

7.3 Diskussion kring känslighetsanalysen

Av den i avsnitt 6.4 redovisade känslighetsanalysen av transporttider,
underhållstider och antalet motorer i drift är det framförallt transport- och
underhållstid som kan påverkas av VAC. Genom att reducera någon av dessa
ledtider kan stora besparingar ske genom att färre reservmotorer då krävs.
Nypriset för en mindre flygmotor är på mer än en miljon USD, vilket ger en stor
besparing redan om en motor kan sparas in.

I avsnitt 6.4.3 granskades vilken påverkan ett förändrat antal motorer skulle
medföra för poolens rekommenderade storlek. Antalet motorer i drift beror på
marknadssituationen för respektive flygbolag. Detta kan därför ej VAC som
underhållsleverantör påverka.

De tre följande underkapitlen kommer att kommentera den genomförda
känslighetsanalysen.

7.3.1 Kommentar kring känslighetsanalys av ledtid vid underhåll

Känslighetsanalysen i syfte att granska vilken påverkan förändringar av ledtiden
vid underhåll skulle medföra beskrevs i avsnitt 6.4.1.
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Av resultatet framgår att en ledtidsreducering på 10% i underhållet medför en
förbättrad säkerhet mot brist. Denna förbättring skulle innebära att färre
reservmotorer behövs i poolen för att uppnå en säkerhetsnivå på 90%, åtta mot
tidigare nio.

En minskning av underhållstiden skulle bland annat kunna uppnås genom ett
ökat reservdelslager. En minskning som borde leda till en förbättrad
konkurrenssituation och nöjdare kunder. Detta måste dock vägas mot vilka
reservdelar som skall lagras, samt om det blir ekonomiskt försvarbart med den
ökade kapitalbindning som fler reservdelar medför.

En ökning av underhållstiden innebär på motsvarande sätt en sänkning av
säkerhetsnivåerna. Detta skulle för en säkerhetsnivå på 95% innebära att
ytterligare en reservmotor behövs i poolen.

Resultatet från känslighetsanalysen i avsnitt 6.4.1 visar att det finns ett klart
samband mellan poolens säkerhetsnivå och ledtiden i underhåll. För att
åstadkomma ett kostnadseffektivt system med så låg totalkostnad som möjligt
bör underhållstiden minimeras.

7.3.2 Kommentar kring känslighetsanalys av ledtid vid transport

Resultatet från känslighetsanalysen av ledtiden vid transporter beskrevs i avsnitt
6.4.2. Av resultatet framgår att en reducering av den nuvarande transporttiden
med tio procent ej får något genomslag i det rekommenderade antalet motorer i
poolen för de tre fasta säkerhetsnivåerna.

En teoretiskt, men dyr, möjlighet är en minskning av transporttiden till 1-3 dagar.
Poolen skulle därmed kunna reduceras med två reservmotorer vid
säkerhetsnivåerna 90 och 95%. Att transporttiden får stor påverkan på det
rekommenderade antalet reservmotorer i systemet förklaras av att den påverkar
vid fyra fysiska flöden i modellen, se figur 8 avsnitt 4.3. Vid in- respektive
utfrakt av motorer till både underhållet och poolen. Den stora besparing i
reservmotorkraft en kraftigt minskad transporttid skulle medföra måste vägas
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mot ökade kostnader för transporter. Det finns en tydlig koppling mellan
transporttiden och transportkostnaden.

7.3.3 Kommentar kring känslighetsanalys av förändrat antal motorer

Den sista känslighetsanalysen granskade hur poolens säkerhetsnivåer påverkas
av förändringar i antalet motorer i operationell drift, se avsnitt 6.4.3.

Hur poolens säkerhetsnivåer påverkas av förändringar av antalet motorer i drift
analyserades. Detta är intressant att granska därför att det visar när ytterligare
reservmotorer måste införskaffas vid ett förändrat marknadsläge. Det vill säga
förändringar som står utanför Volvo Aeros kontroll.

Den mest intressanta iakttagelsen är att en total ökning på 10% av antalet
motorer i drift medför att ytterligare en reservmotor krävs för att uppnå alla tre
säkerhetsnivåer.

I nästa avsnitt kommer alternativa ägarförhållanden till en eventuell pool att
analyseras.
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8. Alternativa ägarförhållanden - en analys

I föregående kapitel fördes en diskussion kring poolens rekommenderade
storlek och dess känslighet för förändringar. Det här kapitlet kommer att
analysera olika ägarförhållande till poolen och slutligen rekommendera det
mest lämpliga ägarförhållandet i detta fall .

8.1 Diskussion kring alternativa ägarförhållanden

I avsnitt 2.3.4 nämns två alternativa former av pooling, inter-airline och
tredjepart. Båda formerna är möjliga i detta specifika fall. Inom ramarna för de
två formerna av pooling ryms flera alternativa utformningar. I detta kapitel
kommer tre ägandeformer av poolen att presenteras med sina för- och nackdelar
för de ingående parterna:

• Poolen helt ägd av tredje part. (Tredjeparts pooling)

• Poolen proportionellt ägd av de ingående flygbolagen. (Inter-airline pooling)

• Delat ägande mellan flygbolagen och VAC. (Kombination mellan tredjeparts-
och inter-airline pooling)

Dessa tre ägandeformer granskas mer ingående i de följande tre avsnitten.

8.1.1 Poolen helt ägd av tredje part

Inom ramen för tredjepartspooling, är dessa två alternativa ägandesituationer
mest intressanta:

• VAC tar på sig ägandet av poolen.

• Ett fristående företag äger poolen.
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I bägge fallen bör detta regleras via långtidskontrakt. Där medlemmarna betalar
en fast avgift per år och eventuellt en extra avgift baserat på hur ofta de nyttjar
poolens resurser.

Situationen där VAC äger hela poolen blir svår att realisera i och med att
kapitalbindningen blir för stor. En fördel sett ur Volvos synvinkel skulle dock bli
att kontrollen över poolen skulle vara helt säkrad, och att poolingsamarbetet
därmed kunde bli en marknadsfördel i jakten på nya kunder.

Den andra tänkbara situationen är att ett fristående företag tar på sig ägandet.
Detta företag kan vara antingen ett investmentföretag eller exempelvis VAC-
ägda AGES. Fördelen med ett investmentföretag blir för VAC del att den
ekonomiska risken blir mindre, till priset av att en del av kontrollen över den
ingående materielen förloras. Fördelen med AGES som ägare skulle vara att
VAC skulle få den naturliga rollen som pooladministratör, samtidigt som AGES
har kunskaper om hur leasing och innehav av reservmotorer effektivt kan
utnyttjas.

En tredjepartspool skulle, oavsett ägare, bli fördelaktig för flygbolagen med
avseende på lägre kapitalbindning. Denna lösning innebär att de ej längre
kommer att behöva äga några egna reservmotorer. Kostnaden för medlemskap i
en poolen och kostnaden att nyttja poolens resurser blir dock två faktorer som
måste vägas in. En nackdel för flygbolagen blir att de förlorar kontrollen över
reservmotorerna. Denna nackdel är mer av psykologisk art och kan minimeras av
noggrant reglerade avtal.

Sammanfattningsvis kan nämnas att en tredjepartspool förutsätter långvariga
relationer där det är viktigt att de ingående parterna känner förtroende för
varandra.

8.1.2 Poolen proportionellt ägd av flygbolagen

I avsnitt 4.1.3 framgår det att de tre flygbolagen flyger under likartade
förutsättningar. Detta gynnar bildandet av en inter-airline pool. I bilaga 1 framgår
det att vissa skillnader förvisso existerar mellan det genomsnittliga antalet
flygtimmar per dag för de olika flygbolagen. Denna skillnad är dock väldigt liten.
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Beroende på denna skillnad kan dock ett proportionellt ägande av en inter-airline
pool baseras på någon av följande två metoder:

1. ägandevolymerna delas proportionellt mellan de ingående flygbolagen efter
respektive bolags planerade nyttjande, baserat på motorantal.

2. ägandevolymerna delas proportionellt mellan de ingående flygbolagen efter
respektive bolags planerade nyttjande, baserat på totalt antal flygtimmar/år
eller totalt antal cykler/år.

De två ovan nämnda formerna skiljer sig åt efter hur det förväntade nyttjandet
beräknas. Att basera nyttjandet på det totala antalet flygtimmar eller cykler per
år är en mer rättvis metod än att basera nyttjandet enbart på antalet motorer. Fall
1 är dock att föredra då det är enklare att beräkna och därigenom borde bidra till
att eventuella framtida konflikter kan undvikas. Skillnaderna i antalet flygtimmar
per motor och dag är i det aktuella fallet ganska små. Båda formerna förutsätter
dock liknande underhållsprogram och att flygningarna sker under liknande
förhållanden, vilket i detta fall är uppfyllt.

En beräkning av det kommande nyttjandet baserat på antalet motorer ger
följande ägarstruktur till en pool:

Ägarförhållande till pool baserat på 
motorantal i operationell drift

Flygbolag 1
56%

Flygbolag 2
21%

Flygbolag 3
23%

Figur M: Ägarförhållande till pool baserat på respektive flygbolags antal
motorer i operationell drift.
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I tidigare kapitel rekommenderades en poolstorlek med tio reservmotorer för att
en säkerhetsnivå på 95% skulle överskridas. Ägarförhållandena i figur 13
innebär således att flygbolag 1 kan reducera sitt antal reservmotorer, samtidigt
som de övriga två flygbolagen måste öka sitt ägande av reservmotorer, se tabell
14.

Tabell 14: Rekommenderad ägarandel i antal reservmotorer för 
inter-airline pool med 90, respektive 95% säkerhetsnivå.

Antal
motorer i

drift

Dagens
reserv-
motorer

Andel i
95%-pool

Andel i
90%-pool

Skillnad
95%-pool

Skillnad
90%-pool

Flygbolag1 44 7 5,6 5,1 -1,4 -1,9

Flygbolag2 16 1 2,1 1,8 +1,1 +0,8

Flygbolag3 18 2 2,3 2,1 +0,3 +0,1

Totalt: 78 10 10 9 0 -1

Tabell 14 beskriver den skillnad i antal ägda reservmotorer som en inter-airline
pool skulle medföra för en pool med säkerheten 90 respektive 95%. Tabellen
visar en av styrkorna med en pool, nämligen att möjliggöra ägandet av ett icke
diskret antal motorer.

En nackdel ur flygbolagens perspektiv är att flygbolag 1 kan uppleva att de
förlorar konkurrensfördelar genom att erbjuda stordriftsfördelar till flygbolag 2
och flygbolag 3:s mindre flottor. En annan nackdel är att proportionerna
flygbolagen emellan kan komma att förändras. Vilket genomslag detta bör få på
ägandet i poolen, respektive avgifter till poolen, måste klart regleras i avtal.

Ur VAC synvinkel blir en inter-airline pool positiv i betydelsen att den
ekonomiska risken i form av kapitalbindning elimineras, en nackdel är dock att
den naturliga kopplingen till poolen blir mindre. Möjligheten att knyta kunderna
till sig via poolen blir därför också mindre. 
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8.1.3 Delat ägande mellan flygbolagen och VAC

En intressant ägandeform blir en kombination av tredjepartspool, se avsnitt
8.1.1, och inter-airline pool, se avsnitt 8.1.2, där VAC delar ägandet till poolen
med flygbolagen.

Författarna har valt att lyfta fram följande räkneexempel baserat på en ägarandel
i poolen på 20% för VAC. Författarna anser att denna ägarandel är rimlig med
hänsyn till poolens storlek. Denna andel skulle i en pool om tio motorer medföra
ett ägande av två reservmotorer. Figur 14 visar en möjlig kommande ägarstruktur
där flygbolagens del av ägandet är delat proportionellt baserat på respektive
bolags motorantal i drift, jämför med figur 13 avsnitt 8.1.2.

Ägarförhållande till pool vid kombinerad 
tredjeparts pool och interairline pool.

Flygbolag 2:
16.4%

Flygbolag 1:
45.1%

Flygbolag 3:
18.5%

VAC:
20%

Figur N: Ägarförhållande vid ett delat ägande av poolen mellan flygbolagen 
och VAC. Flygbolagens del beräknat efter motorantal i 
operationell drift.

Enligt samma resonemang som i föregående avsnitt 8.1.2 leder detta till ett
faktiskt ägande av reservmotorer enligt tabell 15.
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Tabell N: Ägande av reservmotorer vid gemensamt ägande mellan VAC och
flygbolagen. Vid reservmotorpool med 90, respektive 95% 
säkerhetsnivå.

Antal
motorer i

drift

Dagens
reserv-
motorer

Andel i
95%-pool

Andel i
90%-pool

Skillnad
95%-pool

Skillnad
90%-pool

Flygbolag1 44 7 4,5 4,0 -2,5 -3

Flygbolag2 16 1 1,6 1,5 +0,6 +0,5

Flygbolag3 18 2 1,9 1,7 -0,1 -0,3

VAC - - 2 1,8 +2 +1,8

Totalt: 78 10 10 9 0 -1

Fördelen med den här lösningen blir att VAC kan ta en självklar roll som
pooladministratör. Att öka underhållsleverantörens inflytande över
reservmotorerna underlättar planeringen och leder därför till bättre koordination
och integration i hela systemet. Nackdelen för Volvo Aeros del är att kapital
binds i en verksamhet som ligger utanför företagets kärnverksamhet. Möjligheten
för VAC att leasa ut ett eventuellt överskott i poolen till övriga kunder i
underhållet blir även den mer självklar då VAC själv äger en del av poolen. I
avsnitt 6.5 framgår det vilken potential det finns till leasing. Att låta VAC ha
förfogande över reservmotorer att erbjuda mindre kunder ger en
konkurrensfördel samtidigt som det ger poolen som helhet extra intäkter.

Ur flygbolagens synvinkel minskar kapitalbindningen ytterligare jämfört med en
traditionell inter-airline pool. Flygbolag 1:s potentiella minskning av sitt antal
reservmotorer med 2,5 motorenheter motsvarar ett kapitalvärde på 2-3 miljoner
USD. Denna besparing måste dock vägas mot eventuella avgifter från
pooladministratören, VAC, för dess ägande i poolen.

8.2 Rekommenderat ägarförhållande

De tänkbara ägarförhållandena som presenterats ovan kommer att diskuteras
nedan. Denna diskussion leder slutligen fram till en rekommendation av det
ägarförhållande som kommer att ge bäst utdelning för de inblandade parterna.
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Tredjepartspoolen är på kort sikt ett ekonomiskt bra alternativ för flygbolagen.
Svårigheterna ligger dock i att finna ett lämpligt företag som är intresserade av
att stå för den ekonomiska risken en pool kommer att medföra. I avsnitt 8.1.1
nämns AGES som en möjlig tredjepart. Fördelen med AGES skulle vara att de
redan har kompetens inom leasing och innehav av reservmotorer. En av
nackdelarna är dock att ytterligare ett företag skulle bli inblandat, detta skulle
kunna få ett negativt inflytande genom flygbolagens känsla av förlorad kontroll
och samhörighet. Kostnaden för att använda sig av poolens resurser kommer
dessutom att eventuellt på längre sikt ge en dyrare lösning än vid en inter-airline
pool för flygbolagen.

Att i detta fall basera poolen på ett gemensamt ägande mellan flygbolagen, inter-
airline pool, kommer att medföra en bibehållen känsla av kontroll över
äganderätten. Vem som skall ikläda sig rollen som pooladministratör blir ej lika
självklart. Underhållsleverantören VAC framstår i detta fall som det naturliga
förstahandsvalet. VAC avsaknad av äganderätt gör dock att möjligheten att själv
kunna förfoga över reservmotorerna inskränks. Bindningen mellan de inblandade
parterna riskerar att inte bli nog stark för att säkerställa långsiktiga relationer
mellan flygbolag och underhållsleverantör.

Det ägarförhållande som återstår av de som tidigare granskats är ett delat ägande
mellan flygbolagen och VAC. Denna form av ägande medför att VAC kommer
att få en given roll som pooladministratör i kraft av delägare. Genom att kunna
leasa ut tillfällig överkapacitet i poolen till mindre flygbolag mot att VAC får
underhållsuppdraget uppnås konkurrensfördelar Betydelsen av att kunna minska
totalkostnaden för de tre kunder som blivit medlemmar i poolen får ej heller
negligeras. Att kvantifiera VAC vinster genom denna ägandeform blir dock
svårt, detta på grund av att den största fördelen ligger i betydelsen av förbättrade
långsiktiga relationer med kunderna. Dock borde även ett högre underhållspris
vara en möjlighet. Till kunderna avses primärt de tre flygbolag som blir
medlemmar i poolen, men även övriga kunder i behov av reservmotorer vid
underhåll måste beaktas.

En metod för att skapa en rättvis spridning av kostnaderna med detta tänkta
ägarförhållande skulle kunna vara följande lösning:
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Alla inblandade parter betalar ett fast pris per nyttjandetimme av poolens
resurser. Intäkter av denna uthyrning fördelas efter bokslut proportionellt mellan
poolens delägare efter ägarförhållande.

För flygbolagen uppkommer, genom ett delat ägande med VAC, liknande
fördelar som om de själva stått som ägare till en renodlad inter-airline pool.
Skillnaden består i att den tidigare erbjuder en ytterligare minskning av det
bundna kapitalet.

Den ägandeform som rekommenderas i detta fall blir därför ett proportionellt
ägande mellan de tre flygbolagen baserat på antalet motorer i drift och med VAC
som delägare.
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9. Sammanfattande slutsatser

I det här kapitlet sammanfattas slutsatserna för respektive ingående part, i syfte
att finna för- och nackdelar samt eventuella vinster av ett poolingsamarbete.

9.1 Flygbolagens vinst genom ett poolingsamarbete

Förutsättningarna för de olika flygbolagen skiljer sig åt. Flygbolag 1 har vid
dagens situation en mer än tillräcklig säkerhetsnivå, och därigenom kan
slutsatsen dras att de har för många reservmotorer. Detta ger en högre
kapitalbindning än nödvändigt. Den motsatta situationen existerar för flygbolag 2
och 3. Dessa två flygbolag har en för låg säkerhetsnivå och därmed också för få
reservmotorer.

En rekommenderad pool som uppnår en säkerhetsnivå på 95%, med tio
reservmotorer, kommer att medföra en lägre kapitalbindning för flygbolag 1.
Detta samtidigt som flygbolag 2 och 3 ges möjlighet att höja sin säkerhet till en
tillfredsställande nivå, se figur 15.
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Figur O: Jämförelse mellan de ingående parternas ägda antal reservmotorer
vid tre scenarion. Nuvarande situation, behov för att uppfylla 95% 
säkerhetsnivå utanför poolen och i pool med delat ägande med 
VAC.

Figur 15 visar tre situationer för respektive ingående part. De tre staplarna för
respektive part beskriver nuvarande innehav av reservmotorer, det faktiska



-Sammanfattande slutsatser-

Sida 85

behov som föreligger för att överskrida säkerhetsnivån 95% och slutligen det
rekommenderade ägarförhållandet i en tänkt reservmotorpool med 95%
säkerhetsnivå. För VAC del överskrider endast den sista stapeln noll, det vill
säga ägarandel i den rekommenderade poolen, då VAC i dagsläget ej innehar
några reservmotorer av aktuell motortyp.

I avsnitt 2.3.3 nämns det att en nackdel med pooling är förfarandet vid
returnering av motor från flygbolag till pool. Med egna reservmotorer istället för
poolmotorer sker ingen returnering och utbyte, utan den nyss underhållna motorn
går efter genomfört underhåll till reservlagret. Detta medför en tidsbesparing
jämtemot ett poolsamarbete och i förlängningen också en totalt lägre
transportkostnad. Vid en jämförelse mellan en situation där flygbolagen själva
äger reservmotorer med en situation där samtliga reservmotorer ingår i en pool
måste hänsyn tas till skillnaderna i transportkostnad för att ge en rättvisande bild.

Nedanstående avsnitt kommer delvis med utgångspunkt från figur 15 beskriva de
tre flygbolagens för- och nackdelar med ett poolingsamarbete omfattande tio
reservmotorer och en säkerhetsnivå på 95%.

9.1.1 För- och nackdelar för flygbolag 1

För flygbolag 1 framgår att antalet reservmotorer kan minskas från sju till sex
ifall de nöjer sig med att överskrida säkerhetsnivån 95% och stå utanför poolen.
Om de istället blir medlemmar i en pool med denna säkerhetsnivå kan de minska
sitt ägande till 4,5 reservmotorer. Detta innebär en minskning med 2,5
reservmotorer från dagens situation och 1,5 reservmotorer från fallet där de
väljer att stå utanför poolen. 2,5 reservmotorer utgör en minskning i
kapitalbindning på cirka 2,5 miljoner USD, se figur 16.
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Figur P: Jämförelse mellan flygbolag 1:s ägda antal reservmotorer vid tre 
scenarion. Nuvarande situation, behov för att uppfylla 95% 
säkerhetsnivå utanför poolen,och i pool med delat ägande med 
VAC.

Denna kapitalbesparing utgör den primära vinsten med ett poolingsamarbete för
flygbolag 1. En av anledningarna till att besparingen blir så stor är att VAC i det
rekommenderade ägarförhållandet äger 20%, det vill säga motsvarande två
reservmotorer, av poolen.

De förbättrade planeringsmöjligheter poolen kommer att få med VAC som
administratör ger goda möjligheter till leasing av tillfällig överskottskapacitet i
poolen. Flygbolag 1:s relativt stora andel i poolen, 45%, bidrar dessutom till att
de har mer att tjäna på leasing än de andra. Redan i dagsläget tillämpar dock
flygbolag 1 leasing av sitt tidvisa överskott.

Till nackdelarna hör att de kommer att förlora en del av kontrollen över sina
reservmotorer, samt att få en marginellt minskad säkerhetsnivå från nuvarande
99,1% till 95%.
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9.1.2 För- och nackdelar för flygbolag 2

För flygbolag 2 ser situationen annorlunda ut än för flygbolag 1. De har i
dagsläget en mycket låg säkerhetsnivå med en enda reservmotor, 81,3%. I den
rekommenderade poolen skulle de behöva öka sin ägarandel av reservmotorer
med motsvarande 0,6 motorer, se figur 17.
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Figur Q: Jämförelse mellan flygbolag 2:s ägda antal reservmotorer vid tre 
scenarion. Nuvarande situation, behov för att uppfylla 95% 
säkerhetsnivå utanför poolen,och i pool med delat ägande med 
VAC.

Detta skall jämföras med att de i dagsläget redan måste leasa en del av sitt
reservmotorbehov. Om de väljer att stå utanför poolen, men ändå önskar
uppfylla en säkerhetsnivå överskridande 95% måste de införskaffa ytterligare två
reservmotorer, se tabell 6 avsnitt 6.3 och figur 15. Detta skulle medföra en
ökning av antalet reservmotorer med 200%, till en kostnad av cirka 2 miljoner
USD.

Den största vinsten för flygbolag 2 med att delta i poolingsamarbetet blir att de
till en lägsta möjliga kostnad kan öka sin säkerhet mot brist. Denna ökade
säkerhet kommer att innebära att leasing måste nyttjas i betydligt färre tillfällen
än tidigare och att det behövda antalet reservmotorer kan minimeras.
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Nackdelarna för flygbolag 2 är delvis att de utgör det enda flygbolag som måste
öka sin ägarandel av reservmotorer för att bli medlemmar i en reservmotorpool.
Ytterligare en nackdel är att även de kommer att förlora en del av kontrollen
över sina reservmotorer.

I avsnitt 8.1.2 diskuterades hur ett proportionellt ägande bör utformas om vissa
flygbolag flyger mer än andra. Trots att flygbolag 2 är det flygbolag som flyger
minst per år, och därigenom missgynnas mest av en proportionellt ägd pool,
baserad på antalet motorer i operationell drift, har de mycket att vinna på ett
medlemskap i poolen.

9.1.3 För- och nackdelar för flygbolag 3

Flygbolag 3 har liksom flygbolag 2 i dagsläget en för låg säkerhetsnivå, 82,5%.
Ifall de väljer att stå utanför ett poolingsamarbete och önskar överskrida
säkerhetsnivån 95% behöver de öka sitt reservmotorinnehav med två motorer till
totalt fyra. Trots detta kan de, ifall de blir medlemmar i den rekommenderade
poolen, minska sitt reservmotorinnehav med en tiondels motorenhet till 1,9, se
figur 18.
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Figur R: Jämförelse mellan flygbolag 3:s ägda antal reservmotorer vid tre 
scenarion. Nuvarande situation, behov för att uppfylla 95% 
säkerhetsnivå utanför poolen, och i pool med delat ägande med 
VAC.
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Flygbolag 3 har därför mycket att vinna på ett poolingsamarbete. Trots att det
minskar sitt ägande marginellt i den rekommenderade poolen, ökar det samtidigt
säkerhetsnivån till 95%.

Detta kan förefalla märkligt, men förklaras dels av stordriftsfördelar och dels
genom att de rekommenderade beräkningsgrunderna för det proportionella
ägandet gynnar flygbolag 3. De flyger enligt bilaga 1 fler flygtimmar per dygn i
genomsnitt per motor än de andra flygbolagen. Tilläggas bör att VAC i det
rekommenderade ägarförhållandet äger 20% av poolen, något som gynnar
samtliga flygbolag med avseende på reducerad kapitalbindning.

Till nackdelarna hör även för flygbolag 3 en känsla av minskad kontroll över sitt
ägande.

Sammanfattningsvis har flygbolag 3 mer att vinna på ett poolingsamarbete än de
andra två flygbolagen. Nästa avsnitt kommer att beskriva vilka vinster VAC kan
uppnå genom detta poolingsamarbete.

9.2 Vinster för VAC med poolingsamarbetet

Grundidén med ett poolingsamarbete är ur underhållsleverantörens synvinkel, att
långsiktigt stärka marknadspositionen genom att utveckla långsiktiga relationer.
Dessa långsiktiga relationer ger förbättrade möjligheter till planering och
koordination av såväl underhåll som reservmotorkraft. Två möjligheter som kan
komma att leda till en ökad produktivitet.

Den rekommenderade poolen kommer att resultera i att VAC på ett naturligare
sätt än tidigare kan tillgodose de mindre kundernas anspråk på reservmotorer,
genom leasing utav poolens periodvisa överkapacitet.

Volvo Aero Corporations ägarandel i poolen skall dock ej enbart ses som en
utgift. Då investeringen återbetalar sig genom de avgifter som tas ut varje gång
poolen nyttjas, se avsnitt 8.2.

För att sammanfatta de viktigaste fördelarna med en pool ur VAC synvinkel:



-Sammanfattande slutsatser-

Sida 90

• Stärker långsiktiga relationer till befintliga kunder.

• Ger möjlighet till produktivitetsförbättringar genom möjlighet till bättre
planering och koordination av underhåll och materialflöden.

• Underlättar för mindre kunder, utan egna reservmotorer, genom att kunna
bistå med reservmotorkraft. Därigenom ökas möjligheten att attrahera nya
kunder.

Samarbetsformer i stil med power-by-the-hour, se avsnitt 2.5.1, underlättas av
att VAC kan förfoga över reservmotorer. Priset för underhåll kan eventuellt
höjas genom att VAC med sin ökade tillgång till reservmotorer kompenserar
kundens bristande säkerhetsnivåer.

Sammantaget kommer den rekommenderade poolen att ha goda utsikter att
stärka Volvo Aero Corporations position på marknaden. Detta till en kostnad av
en ökad kapitalbindning.

Slutsatserna blir att samtliga tre flygbolag samt VAC har något att vinna på ett
poolingsamarbete. Poolen blir därigenom ett exempel på en gemensam vinna-
vinna relation.
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10. Förslag till fortsättningsarbeten

För att ytterligare analysera potentialen vid poolingsamarbete har ett antal
frågeställningar för behov av fortsatt arbete identifierats, nedan sammanfattas de
viktigaste.

I det här arbetet granskades ej pooling av reservdelar mer ingående. Möjligheten
att poola reservmaterial bör däremot studeras. Denna form av pooling skulle
kunna vara intressant både mellan underhållsleverantörer och mellan flygbolag
och underhållsleverantör.

En studie av vilken inverkan ledtiderna, för underhåll och transporter, har för
systemet vore av intresse. Denna modell indikerar att ledtider vid såväl
transporter och underhåll påtagligt bidrar till hur många reservmotorer som krävs
i systemet.

En metod att minska ledtiderna vid underhåll skulle vara att öka mängden
reservmateriel och/eller optimera mixen av olika detaljer. Den eventuella
merkostnad detta skulle medföra i bundet kapital, skulle kunna ställas mot det
mervärde ett ökat lager skulle ge för kunden, vilket därigenom skulle gynna
VAC. Ett arbete skulle därför kunna vara att upprätta en modell över
förhållandet mellan ökade kapitalkostnader och förbättrad kundnytta.

I dagsläget förekommer det att dyra delar i flygmotorerna byts tidigare än vad de
behöver för att minska det totala antalet underhållstillfällen. Ett lämpligt arbete
inom optimering skulle därför vara att upprätta ett datoriserat verktyg för att
granska när det är ekonomiskt försvarbart att byta vissa gångtidsbegränsade
delar i flygmotorerna. Jämför referensnummer 9500-262 9500-337 och 9500-
700.

Vid insamlandet av data var möjligheten att få fram historiska data begränsad.
En databas över historiska data, bör därför upprättas. För att göra detta på bästa
sätt bör alternativa tillämpningsområden för användningen av databasen
identifieras. Jämför referensnummer 9500-624.
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Modellbeskrivning
Schemat beskriver modellen i sin helhet. Modellen är uppdelad i fem flödesscheman som ingående presenteras på de följande
sidorna. Orginalinställningar och förklaringar av in och utdata återfinns i slutet av denna bilaga. Analys är dock till största
delen baserad på utdata genererad genom experimentkörningar och analys i Excel.
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poolens 

r_m i  
flottan?

Vid ankomst av 
ord motor, trp av 

r_m ti l l  poolen 
(I11)

Finns 
AGES r_m 

i flottan ?

Vid ankomst av 
ord motor, trp av 

r_m t i l l  AGES 
(I12)

 Ägs motorn 
av en icke 

poolmedlem ?

Transportera motor ti l l 
resp f lygbolag (I13) och 

returnera eventuella 
reservmotorer (I11)

Motorn t i l lhör någon 
av f lygbolagen 

ingående i poolen

Indata
Antal motorer i  

poolen (I3) Poolen

Utdata
 Antal förfrågningar 

(U10)
Antalet utförda UH 

(U11)

Utdata
Antal förfrågningar (U6) 
Antalet utförda UH (U15)
Antal leasade r_m (U7)

Total leasingtid (U8)

Indata
Anta l  AGES 
motorer (I4) AGES

Utdata
Nyttjandegrad av 

AGESmotorer  (U1)
 Tillgänglighet på 

AGESmotorer  (U2)
Nytt jandet id av AGESmotorer 

för resp.flygbolag (U12)

Utdata
Nyttjandegrad av poolmotorer (U1)
 Til lgänglighet på poolmotorer (U2)

Nyttjandetid av poolmotorer för 
resp.flygbolag (U12)

Ja

Ja

Ja Ja

Nej

Nej 

Nej Nej 

JaNej 

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Flöde av information

Flöde av motorer

Numren refererar t i l l  dokumentet 
"Modellens indata /utdata"

Flödesschem a  1

Flödesschem a  5

Flödesschem a  4

Flödesschem a  3

Flödesschem a  2
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Utdata
Antal motorer i drift (U5)
 Nyttjandegrad av egna 

reservmotorer (U3)
Totala antalet oplanerade 

utfall (U9)

 A
Flygbolag 
ingående i 

poolen

Indata
Antal motorer (I1) 

Antal egna 
reservmotorer (I2 ) 

Tid till nästa UH (I15)
Flyg h / klock h (I21)
Stort / Litet UH (I22)

C2
Finns r_m i 

poolen ?

E
Dra r_m från 

poolen (I11) och 
skicka motor till 

UH (I13)

D
Leasa från 

AGES ?

C3
Finns r_m hos 

AGES ?

E
Dra r_m från 

AGES (I12) och 
skicka motor till 

UH (I13)

C1
Finns r_m i 

egna flottan ?

E
Dra r_m från 

egna flottan (I10) 
och skicka motor 

till UH (I13)

Indata 
Planerat UH (I5) 

Oplanerade 
utfall (I6)

 B
   Motor till UH

Ja

Ja

Ja Ja

Nej Nej 

Nej 

Nej

Flödesschema 1
Flygbolag som ingår i poolen av reservmotorer

Förklaring till flödesschema 1
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Flygbolag som ingår i poolen av reservmotorer

A Vid simuleringens start tilldelar användaren varje flygbolag 
antalet motorer i drift och antalet reservmotorer som ägs av  
respektive flygbolag. Motorerna i respektive flotta tilldelas en tid till 
nästa underhåll, UH, ur en av användaren fördelning. Simuleringen 
sker sedan i ett slutet system där simuleringstiden bör vara så lång 
att systemet uppnår ett jämviktstillstånd.

B Strax innan en flygmotor uppnår sin maximala drifttid utgår en 
signal att den snart skall underhållas, planerat underhåll, En 
flygmotor kan också råka ut för oplanerade utfall. Detta får till följd 
att motorn genast måste underhållas oavsett när den senast 
underhölls. För att inte orsaka att flygplanet blir flygodugligt på 
grund av att en motor saknas, AOG, Aircraft On Ground, måste 
den ordinarie motorn ersättas med en reservmotor. Vid planerade 
utfall byts den ordinarie motorn ut först när en reservmotor 
ankommit till flygplanet. Vid oplanerade utfall sänds motorn direkt 
till underhållet och flygplanet står på backen, AOG, tills det att en 
reservmotor frambringats.

C1 En reservmotor som ersättning för den ordinarie motorn söks först i 
det aktuella flygbolagets egen reservmotorpool. Finns det en 
reservmotor där används den.

C2 Finns ingen reservmotor i den egna reservmotorpoolen söker 
programmet efter en reservmotor i poolen. Hittas en motor där 
använd den.

C3 Har ännu ingen reservmotor lokaliserats söker programmet hos 
externa källor, i det här fallet AGES. Om det finns en reservmotor 
tillgänglig hos AGES se D. Har AGES ingen motor tillgänglig 
återgår programmet att söka i den egna flottan efter 
reservmotorer.

D Finns en reservmotor hos AGES ställer programmet frågan om 
flygbolaget vill hyra en AGES-motor, men då till en betydligt högre 
kostnad än för de andra två alternativen. Svarar användaren nej på 
den frågan återgår programmet till att söka i den egna flottan efter en 
reservmotor.
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E En reservmotor har nu lokaliseras och den transporteras till 
flygbolaget. Vid ankomst av reservmotorn till flygbolaget sänds den 
utbytta motorn till underhållsverkstaden, planerade underhåll. 
Vid oplanerade utfall, då motorn genast blir obrukbar, sänd den 
direkt till underhåll. Innan enreservmotor uppbringats föreligger
uppstår ett AOG.

Den ordinarie motorn är nu ersatt med en reservmotor så att 
flygplanet kan flyga vidare.
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Indata
Fördelning 
på hur ofta 
en förfrågan 
inkommer 

(I9)

F
Flygbolag utan 

egna r_m,
 ej  pool- 

Utdata
Antal förfrågningar (U6) 

Antalet utförda UH 
(U15)

Antal leasade r_m (U7)
Total leasingtid (U8)

G
Flygbolag med 

egna r_m, 
 ej  pool 

Indata
Fördelning 
på hur ofta 
en förfrågan 
inkommer 

(I16)

Utdata
Antal förfrågningar 

(U10)
Antalet utförda UH 

(U11)

H
Finns r_m i pool 
tillgänglig ? (I17)

J
Avböj 

erbjudandet

K
Skicka motor till kö till UH 
och dra reservmotor från 
poolen (flygbolag utan 

reservmotorer) 
(I13)

I
Finns tillgänglig 
kapacitet i UH ? 

(I18)

Nej

Nej

Ja

Ja

Flödesschema 2
Flygbolag som ej är medlemmar i poolen
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Förklaring till flödesschema 2
Flygbolag som ej är medlemmar i poolen

F De flygbolag som inte ingår i poolen av reservmotorer klassificeras i 
två grupper varav flygbolag utan egna reservmotorer är den ena. 
Denna grupp behöver hyra en reservmotor från poolen för att VAC 
skall få underhållsuppdraget.

G Den andra gruppen är flygbolag med egna reservmotorer.
Gemensamt för F och G är att dessa flygbolag inte ses som individer 
utan som två grupper av flygbolag. Motorerna faller ut slumpmässigt 
efter en på förhand definierad fördelning, MTBA, Mean Time 
Between Arrival.

H Som tidigare nämnts måste VAC kunna tillhandahålla en 
reservmotor till gruppen flygbolag utan reservmotorer för att erhålla 
underhållsuppdraget. För att poolen skall släppa ifrån sig en 
reservmotor måste tillgången på reservmotorer för flygbolagen som 
ingår i poolen vara säkrad.

I För att motorer från dessa grupper av flygbolag skall underhållas 
måste det också vara säkerställt att kapaciteten i underhållet är 
tillräckligt även för poolmedlemmarna.

J Att avböja erbjudandet kan innebära att VAC förmedlar underhållet
till en annan konkurrerande underhållsverkstad. Allt  för att behålla kunden på
längre sikt.

K Flygbolag som inte har egen reservmotor kan nu hämta ut en från 
poolen. Vid ankomst av reservmotorn kan den ordinarie motorn 
skickas till underhåll. Flygbolag som har egna reservmotorer skickar 
sina motorer direkt till underhållsverkstaden.
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Indata
Antal motorer i 

poolen (I3)

Indata
Antal AGES 
motorer (I4)

L
Poolen

M
AGES

N
Till UH

  (I14, I19, I20)

Utdata
Nyttjandegrad av 

AGESmotorer (U1)
 Tillgänglighet på 

AGESmotorer (U2)
Nyttjandetid av AGESmotorer 

för resp.flygbolag (U12)

Utdata
Nyttjandegrad av 
poolmotorer (U1)
Tillgänglighet på 
poolmotorer (U2)

Nyttjandetid av poolmotorer 
för resp.flygbolag (U12)

Flödesschema 3
Poolen och AGES
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Förklaring till delflöde 3
Poolen och AGES

L Poolen är beteckningen för de reservmotorer som är avsedda för
poolmedlemmarna.

M AGES är ett av VAC ägt bolag specialiserat på bland annat 
reservmotorer. AGES skall i denna modell ses som en extra säkerhet 
mot AOG, för poolmedlemmarna.

N Poolmotorer och AGES motorerna skickas också till underhåll när 
drifttiden förbrukats. Detta kan ske på två sätt :

• När de uppnår full drifttid och är uthyrda till ett flygbolag 
skickas de automatiskt till underhåll. Detta sker på samma sätt som 
för flygbolagets egna motorer.

• När de ej anses ha tillräckligt med drifttid kvar för att kunna 
ersätta en annan motor. Är denna minsta drifttid tillgänglig skickas 
motorn direkt från AGES eller poolen till underhållet. Detta för att 
undvika att ej funktionsdugliga reservmotorer lämnas ut.
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O
Kö till UH

Utdata
Antal väntande 
motorer  (U13)

 

P
UH

Utdata
Nyttjandegrad 

(U4)
Tid i UH (U14) 

 

Indata
Beläggnings 
kapacitet (I8) 

Ledtid(I7) 

Flödesschema 4
Underhållsverkstaden

Förklaring till delflöde 4
Underhållsverkstaden

O Till underhållsverkstaden skickas alla motorer som skall 
underhållas. Dessa kommer från flygbolag ingående i poolen, 
flygbolag utanför poolen, från poolen och från AGES.
Alla motorer måste först gå in i en kö till underhållet och släpps 
endast in då ledig kapacitet är tillgänglig.

P Underhållsverkstaden skall i kapacitet och ledtider överensstämma 
med de faktiska förhållanden som råder. Ledtiden för varje specifikt 
underhåll slumpas efter en på förhand definierad fördelning, 
beroende på om ett stort eller litet underhåll skall genomföras.
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X1
Vid ankomst av 
ord motor, trp av 

r_m till AGES 
(I12)

W1
Finns AGES r_m 

i flottan ?

V
Motorn tillhör någon av 
flygbolagen ingående i 

poolen

T
 Ägs motorn 
av en icke 

poolmedlem ?

U
Transportera motor till resp 

flygbolag och returnera eventuella 
reservmotorer (I13) 

Q
Utfrakt från UH

R
Är motorn en 

poolmotor eller en 
AGES-motor ?

S
Transportera motorn 

till poolen resp. 
AGES (I14,I 20)

W2
Finns poolens 
r_m i flottan?

X3
Transport av 

motor till flottans 
egen r_m pool 

(I10) 

X2
Vid ankomst av 
ord motor, trp av 
r_m till poolen 

(I11)

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Flödesschema 5
Återtransport av underhållna motorer och retur av 

reservmotorer
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Förklaring till delflöde 5
Återtransport av underhållna motorer och retur av

reservmotorer

Q När en motor är underhållen måste modellen avgöra vilken typ av 
motor det är för att kunna skeppa den till rätt destination. Modellen 
måste också säkerställa att eventuella reservmotorer som ersatt den 
underhållna motorn returernas till rätt adressat. När motorerna 
lämnar underhållet nollställs drifttiden.

R Modellen kontrollerar först om det är en poolmotor eller en 
AGES-motor som blivit underhållen.

S Om det var antingen en poolmotor eller en AGES-motor skickas 
den direkt tillbaka till poolen respektive AGES.

T Om motorn varken är en poolmotor eller en AGES-motor 
kontrollerar programmet om motorn ägs av en icke poolmedlem.

U Är en icke poolmedlem ägaren transporteras motorn till denne. Är 
ägaren dessutom ett flygbolag utan egna reservmotorer returneras 
den hyrda reservmotor när den underhållna ankommer.

V Om motorn inte är en poolmotor, en AGES-motor eller tillhör ett 
flygbolag utanför poolen måste motorns ägare vara ett bolag som 
är medlem i poolen.

W1, 2 För att minimera kostnaderna för reservmotorerna strävar 
flygbolagen att använda sina egna reservmotorer. Kostnaden att 
hyra en motor från poolen blir större och att hyra från AGES ännu 
större. Således returneras alltid en AGES motor i första hand och en 
poolmotor i andra hand.

X1 Finns en AGES motor i flottan returneras denna vid ankomst av 
ordinarie motor.

X2 Finns en poolmotor i flottan men ingen AGES-motor returneras 
poolmotor vid ankomst av den ordinarie motorn till flottan.
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X3 Finns varken en AGES motor eller en poolmotor i flottan returneras 
en av de egna reservmotorerna till den egna reservmotorpoolen vid 
ankomst av den ordinarie motorn till flottan.
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Modellens indata:

I1. Antal motorer i drift per flygbolag: Styck  (44 , 16, 18)

I2. Antalet egna reservmotorer per flygbolag : Styck  (7, 1, 2)

I3. Antalet reservmotorer i poolen: Styck (oändligt)

I4. Antalet reservmotorer hos AGES: Styck  (0)

I5. Antalet flygtimmar tills första service: Fördelning beroende av
underhållstyp * I21 (Rektangelfördelning 100-4500)

I6. Antalet oplanerade utfall: Antal utfall en motor råkar ut för per 10000
flygtimmar * I21 (1)

I7. Ledtid i underhållsverkstaden : Fördelning beroende av underhållstyp, tim
(För litet rektangelfördelat 720-1080, för stort 1008-1512)

I8. Max beläggningskapacitet i underhållsverkstaden: Styck   (10 stycken)

I9. Antalet förfrågningar om underhåll från bolag utanför poolen utan egna
r_m: Fördelning per klocktid (en kund per 600 timmar)

I10. Transporttid mellan egen reservmotor pool och egna flottan:
Fördelning, tim (Rektangelfördelat 20-28)

I11. Transporttid mellan poolen och resp flygbolag: Fördelning, tim
(Rektangelfördelat 144-192)
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I12. Transporttid mellan AGES och resp flygbolag: Fördelning, tim
(Rektangelfördelat 144-192)

I13. Transporttid mellan resp. flygbolag och underhåll: Fördelning, tim
(Rektangelfördelat 144-192)

I14. Transporttid mellan poolen och underhåll: Fördelning, tim
(Rektangelfördelat 144-192)

I15. Tid till nästa UH: Fördelning  beroende på underhållstyp (stort/litet)* I21                     
(Efter litet UH rektangelfördelat 4300-4600, efter stort rektangelfördelat 5800-
6200)

I16. Antalet förfrågningar från bolag utanför poolen med egna r_m:
Fördelning, antal per tidsenhet (Rektangelfördelat 1-1200)

I17. Minimala antalet motorer i poolen då flygbolag som inte är
medlemmar skall ges tillträde: Styck (2)

I18. Minsta lediga kapacitet i UH för att bolag utanför poolen skall ges
tillträde: Styck (2)

I19. Minsta kvarvarande drifttid för poolmotor för att dessa skall stå till
flygbolagens förfogande: tim (2000)

I20. Transporttid mellan AGES och UH: tim (144-192) 

I21. Flygtimme per klocktimme för respektive flygbolag:        (se bilaga1)

I22. Stort respektive litet underhåll vid första underhållstillfället: %   (50)
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Modellens utdata:

U1. Nyttjandegrad av poolens/ AGES motorer:

Tidsmedelvärdet/ totala antalet poolmotorer

U2. Tillgänglighet på poolmotorer/ AGES motorer:

1-(tiden poolen är tom/totala tiden)

 

U3. Nyttjandegrad av respektive flygbolags egna reservmotorer:

tidsmedelvärden/totala antalet

U4. Nyttjandegrad av underhållet:

Tidsmedelvärdet av beläggningen/totalt antal platser i UH

U5. Antal motorer i drift vid varje tids enhet: Styck

U6. Antal förfrågningar från bolag utan r_m som ej är med i poolen: Styck

U7. Antal leasade r_m till bolag utanför poolen och utan egna r_m: Styck

U8. Tot. leasingstid av poolmotorer för bolag som ej är medlemmmar i
poolen: timDen tid poolmotorer funnits hos bolag utanför poolen

U9. Tot. antal oplanerade bortfall för bolag ingående i poolen:  Styck

U10. Summan av antalet förfrågningar från bolag utanför poolen med egna
r_m: Styck

U11. Antalet utförda UH för bolag utanför poolen men med egna r_m: Styck



Bilaga 2:7

U12. Nyttjandetid av poolmotorer/AGES motorer för respektive flygbolag:
tim

U13. Antalet motorer som väntar i UH: Styck

U14. Tid i UH för de olika flygbolagen, poolmotorer och AGES-motorer:
tim

U15. Totala antalet utförda UH för bolag utanför poolen utan r_m: styck
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Modellkörning av en motorpool
Förutsättningar inför modellkörning :

Flygbolag 1: 44 motorer 0 reservmotorer
Flygbolag 2: 16 motorer 0 reservmotorer
Flygbolag 3: 18 motorer 0 reservmotorer
Poolen:    30 motorer
Ages:       0 motorer
Flygbolag utan egna reservmotorer bortkopplade
6 replikationer och datainsamling var 250:e klocktimme
Simuleringslängd 3 År (26280 h)
Inkörningsperiod 1000 h

Antalet poolmotorer som används av systemet
Säkerhetsnivå vid olika antal poolmotorer :

SUMMA=x P(ξ<=x)
Antal x=0 0 0.0000
Antal x=1 2 0.0031
Antal x=2 24 0.0409
Antal x=3 56 0.1289
Antal x=4 88 0.2673
Antal x=5 81 0.3947
Antal x=6 115 0.5755
Antal x=7 119 0.7626
Antal x=8 64 0.8632
Antal x=9 35 0.9182 > 90 %
Antal x=10 25 0.9575 > 95 %
Antal x=11 17 0.9843
Antal x=12 9 0.9984 > 99 %
Antal x=13 1 1.0000

Poolmotorernas nyttjandegrad.

Antal i pool Nyttjandegrad
1 1.0000
2 0.9984
3 0.9853
4 0.9568
5 0.9119
6 0.8608
7 0.7985
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8 0.7284
9 0.6626

10 0.6046
11 0.5535
12 0.5086
13 0.4696
14 0.4361
15 0.4070

Antal poolmotorer som flygbolag 1 behöver:

SUMMA=x P(£<=x)
Antal x=0 0 0,0000
Antal x=1 60 0,0943
Antal x=2 157 0,3412
Antal x=3 169 0,6069
Antal x=4 121 0,7972
Antal x=5 77 0,9182 > 90%
Antal x=6 27 0,9607 > 95%
Antal x=7 19 0,9906 > 99%
Antal x=8 6 1,0000

Antal poolmotorer som flygbolag 2 behöver:

SUMMA=x P(£<=x)
Antal x=0 273 0.4292
Antal x=1 244 0.8128
Antal x=2 79 0.9371 > 90%
Antal x=3 29 0.9827 > 95%
Antal x=4 11 1,0000 > 99%

Antal poolmotorer som flygbolag 3 behöver:

SUMMA=x P(£<=x)
Antal x=0 170 0.2672
Antal x=1 250 0.6603
Antal x=2 105 0.8254
Antal x=3 71 0.9371 > 90%
Antal x=4 23 0.9732 > 95%
Antal x=5 16 0.9984 > 99%
Antal x=6 1 1,0000
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Känslighetsanalys av underhållstiden

Tabellen visar resultaten från simuleringar där underhållstiden förändrats
och hur detta påverkar den tänkta poolens storlek vid 90, 95 och 99%
säkerhetsnivå. Observera att antalet reservmotorer som flygbolagen
behöver marginellt skiljer sig från den i rapporten och i bilaga 3
presenterade. Orsaken till denna inkonsekvens är att beräknings-
metoderna skiljer sig åt. I denna tabell tas för flygbolagen, ej poolen som
helhet, endast hänsyn till tiden poolmotorerna varit i monterade på
flygplanet. Transporttiden av poolmotorerna har således försummats för
att få jämförbara uppgifter i denna tabell.

Egna reserv- Alla reserv- UH- UH- UH- UH- UH-tid
motorer, motorer tid tid tid tid kraftigt

aktuellt antal. i poolen. -10% -20% +10% +20% minskad
Underhållstid (dgr) litet (30-45) (27-40) (24-36) (33-50) (36-54) (30-35)

Underhållstid (dgr) stort (42-63) * (38-57) (34-50) (46-69) (50-76) (42-50)
Transporttid (h) 140-180 * * * * * *

Antal motorer F1/F2/F3 44/16/18 * * * * * *
Antal reservmotorer F1/F2/F3 7/1/2 0/0/0 * * * * *

Behov av pool motorer:
Flygbolag 1

90% Säkerhet 0 5 5 4 5 5 5
95% Säkerhet 0 5 5 4 6 6 5
99% Säkerhet 0 6 7 5 7 7 6

Flygbolag 2
90% Säkerhet 1 2 2 2 2 2 2
95% Säkerhet 1 2 2 2 2 2 2
99% Säkerhet 2 3 3 3 3 3 3

Flygbolag 3
90% Säkerhet 1 3 3 3 3 4 3
95% Säkerhet 2 4 3 3 4 4 3
99% Säkerhet 3 5 4 4 5 6 4

Poolen
90% Säkerhet 3 9 8 8 9 10 8
95% Säkerhet 4 10 10 9 11 11 9
99% Säkerhet 5 12 11 11 13 13 12

95% intervall för medel 1,51-1,68 5,93-6,28 5,50-5,84 5,17-5,50 6,30-6,666,53-6,91 5,45-5,79
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Känslighetsanalys av  transporttiden

Tabellen visar resultaten från simuleringar där transporttiden förändrats
och hur detta påverkar den tänkta poolens storlek vid 90, 95 och 99%
säkerhetsnivå. Observera att antalet reservmotorer som flygbolagen
behöver marginellt skiljer sig från den i rapporten och i bilaga 3
presenterade. Orsaken till denna inkonsekvens är att beräknings-
metoderna skiljer sig åt. I denna tabell tas för flygbolagen, ej poolen som
helhet, endast hänsyn till tiden poolmotorerna varit i monterade på
flygplanet. Transporttiden av poolmotorerna har således försummats för
att få jämförbara uppgifter i denna tabell.

Alla reserv- Trsp- Trsp- Trsp- Trsp- Trsp-tid
motorer tid tid tid tid kraftigt
i poolen. -10% -20% +10% +20% minskad

Underhållstid (dgr) litet/stort (30-45)/(42-63) * * * * *
Transporttid (h) 140-180 126-162 112-144 154-198168-216 24-72

Antal motorer F1/F2/F3 44/16/18 * * * * *
Antal reservmotorer F1/F2/F3 0/0/0 * * * * *

Behov av pool motorer:
Flygbolag 1

90% Säkerhet 5 5 5 5 5 4
95% Säkerhet 5 5 5 6 6 5
99% Säkerhet 6 7 7 7 7 6

Flygbolag 2
90% Säkerhet 2 2 2 2 2 2
95% Säkerhet 2 2 2 2 2 2
99% Säkerhet 3 3 3 3 4 3

Flygbolag 3
90% Säkerhet 3 3 3 3 3 3
95% Säkerhet 4 3 3 4 4 3
99% Säkerhet 5 4 4 5 5 5

Poolen
90% Säkerhet 9 9 8 9 9 7
95% Säkerhet 10 10 10 11 11 8
99% Säkerhet 12 12 12 13 13 11

95% intervall för medel 5,93-6,28 5,73-6,105,49-5,836,11-6,476,27-6,634,57-4,89



Bilaga 4:3

Känslighetsanalys av motorantal

Tabellen visar resultaten från simuleringar där antalet motorer i
operationell drift förändrats och hur detta påverkar den tänkta poolens
storlek vid 90, 95 och 99% säkerhetsnivå. Observera att antalet
reservmotorer som flygbolagen behöver marginellt skiljer sig från den i
rapporten och i bilaga 3 presenterade. Orsaken till denna inkonsekvens är
att beräkningsmetoderna skiljer sig åt. I denna tabell tas för flygbolagen,
ej poolen som helhet, endast hänsyn till tiden pool-motorerna varit i
monterade på flygplanet. Transporttiden av pool-motorerna har således
försummats för att få jämförbara uppgifter i denna tabell.

Alla reserv- Antal Antal Antal Antal 
motorer motorer motorer motorer motorer
i poolen. -10% -20% +10% +20%

Underhållstid (dgr) litet/stort (30-45)/(42-63) * * * *
Transporttid (h) 140-180 * * * *

Antal motorer F1/F2/F3 44/16/18 39/14/16 35/13/14 49/18/21 53/19/22
Antal reservmotorer F1/F2/F3 0/0/0 * * * *

Behov av pool motorer:
Flygbolag 1

90% Säkerhet 5 5 4 5 6
95% Säkerhet 5 5 4 6 7
99% Säkerhet 6 7 5 7 8

Flygbolag 2
90% Säkerhet 2 2 2 2 2
95% Säkerhet 2 2 2 3 3
99% Säkerhet 3 3 2 3 3

Flygbolag 3
90% Säkerhet 3 3 2 3 3
95% Säkerhet 4 3 3 4 4
99% Säkerhet 5 4 4 6 6

Poolen
90% Säkerhet 9 8 7 10 10
95% Säkerhet 10 10 8 11 12
99% Säkerhet 12 12 11 13 14

95% intervall för medel 5,93-6,28 5,18-5,52 4,63-4,93 6,49-6,90 7,05-7,44
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