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Sammanfattning 
Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet vars huvuduppgifter är att 
upphandla och förse Försvarsmakten med materiel och tjänster. Denna rapport 
behandlar den medeltunga transporthelikoptern HKP14 vars kabin är utformad som ett 
tomt utrymme med ett antal förankringspunkter för diverse uppdragsutrustning. På 
uppdrag från FMV studerades ytterligare tillämpningar av kabinutrymmet för andra 
typer av militära och samhällsnyttiga uppdrag än de idag förekommande och hur 
uppdragsutrustning för denna tillämpning ska placeras i kabinen. 
 
Målet med arbetet var att kartlägga befintliga användningsområden för att kunna 
generera konceptförslag för nya användningsområden för att vidare kunna ta fram 
designunderlag för det mest lämpade konceptet för helikopterkabinen. 
Projektet inleddes med en förstudie där syftet och målen definierades, även de 
arbetsmetoder och processer som arbetet baserades på beskrevs. 
 
Grundläggande teoretiska kunskaper beträffande hur helikoptrar fungerar, 
luftfartssystem och flygsäkerhet arbetades fram för att få en grundförståelse. En 
beskrivning av Helikopter 14:s dimensioner, kabin, uppdrag och utsläpp gjordes, samt 
en redogörelse för helikopteranvändning i Sverige och andra länder. 
 
Med förstudien och kartläggningen av de befintliga användningsområdena som 
underlag genomfördes konceptgenerering och ett antal konceptförslag togs fram. Med 
hjälp av en beslutsmatris jämfördes koncepten mot varandra med olika viktade 
kriterier. Resultaten från matrisen låg till grund för projektgruppens rekommendation 
för valet av det koncept som skulle vidareutvecklas. Beslutets togs sedan av handledarna 
på FMV.  
 
Vidareutveckling av det valda konceptet bestod av faktainsamling om den nya tekniken, 
kabinutformningsskisser samt beräkningar för vikt och balans. Projektet avslutades 
med att CAD-modeller av helikoptern och den nya uppdragsutrustningen modellerades 
upp för att visualisera realiserbarheten och användarvänligheten av resultatet. 
 



Examensarbetet resulterade i ett förslag på ett nytt användningsområde för Helikopter 
14 samt förslag på hur utformningen av utrustningen i kabinen kan se ut. Detta resultat 
uppfyller de krav och mål som ställts på projektet. Rekommendationer för en ytterligare 
vidareutveckling av tillämpningen har presenterats och gäller framför allt områden där 
förenklingar har fått göras. 
 
Nyckelord 
Helikopter, kabin, helikopteranvändning, samhällsnytta, innovation  
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Abstract 
The Swedish Defence Material Administration, FMV, is a civil authority whose main 
mission is to procure and provide the Swedish Armed Forces with defence material and 
services. This report examines the medium weight transport helicopter HKP14 whose 
cabin is designed as an empty space with several anchor points used to assemble 
equipment for different types of missions. As a request from FMV additional 
applications for the helicopter cabin were studied, which fit within the framework of 
being of military or civil use. How and where these applications should be placed in the 
helicopter cabin was investigated as well.  
 
The goal of this thesis was to examine the present areas of use to find inspiration and 
then generate new concepts and from there on develop design basis of for the helicopter 
cabin for the most suitable concept. 
 
The project began with a pilot study where the purpose and goal was defined as well as 
working methods and processes, which the work would be based on, were described. 
 
Basic theoretical knowledge regarding how a helicopter works, aviation systems and 
flight safety were developed for a general understanding. A description of Helicopter 
14:s dimensions, cabin, missions and emission was developed, as well as a description of 
helicopter use in Sweden and other countries. 
 
Using the pilot study and the examining of present areas of use as a base the group did 
an exercise of concept generation and a few concept proposals were developed. Using a 
decision matrix the concepts were then compared against one another with different 
weighted criteria. The result of the matrix served as a base for the groups’ 
recommendation for the choice of which concept to be chosen for further development. 
The supervisors at FMV made the final decision. 
 
The work of further developing the chosen concept consisted of collecting data about the 
new technology, sketching cabin layout and calculations of weight and balance. The 
project was finished of with CAD-models of the helicopter and the new equipment was 



modelled as well, to visualise the feasibility and user-friendliness of the result. 
 
The thesis resulted in a proposal of a new area of use for Helicopter 14 as well as 
proposals for the layout of the cabin with the new equipment. The result satisfies the 
purpose and goals initially set for the thesis. Recommendations for a further 
development of the implementation have been presented which mainly regard areas 
where, due to the time limit set for the project, simplifications have been made. 
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Helicopter, cabin, helicopter use, civil benefits, innovation 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs bakgrunden till examensarbetet samt en beskrivning av mål, 
krav, avgränsningar, metoder och förväntat resultat ges. 

 

1.1 Bakgrund 
Försvarets materielverk, FMV, är en civil oberoende myndighet som verkar under 
Försvarsdepartementet. En av FMV:s huvuduppgifter är att upphandla och förse 
Försvarsmakten med den materiel och de tjänster som Försvarsmakten kräver (FMV, 
2013a).  

FMV tecknade hösten 2001 ett kontrakt med NATO Helicopter Industries, NHI, om 
en leverans av 18 stycken NH90, svensk benämning Helikopter 14, HKP14. NH90 är 
ett europeiskt samarbetsprojekt där fyra länder står för utveckling och tillverkning 
(FMV, 2012a). Den version som FMV beställt är NH90 TTH, Tactical Transport 
Helicopter, som är en markoperativ helikopter med huvudsyftet att taktiskt 
transportera trupp och materiel. Den svenska versionen skiljer sig dock från övriga 
länder med två krav, en högre kabinhöjd och ett eget ledningssystem.  

Innan överlämning testar och evaluerar alltid FMV helikoptersystemet. Sedan 
levereras HKP14 till Försvarsmakten och opereras av Helikopterflottiljen i Linköping, 
Luleå och Ronneby (Försvarsmakten, 2014a).  

Kabinen i HKP14 är utformad som ett tomt utrymme med ett antal 
förankringspunkter. För att möjliggöra att olika typer av uppdrag kan genomföras 
med HKP14 monteras anpassad uppdragsutrustning i förankringspunkterna. Enligt 
FMV (2012b) är HKP14 i dagens läge planerad för följande:  

• personal- och trupptransport 
• sjuktransport 
• spaningsuppdrag och ubåtsjakt 
• sjöräddning 
• materieltransport samt transport med hängande last  

FMV önskar att utifrån HKP14 studera ytterligare tillämpningar av kabinutrymmet 
för andra typer av militära och samhällsnyttiga uppdrag.  

 

1.2 Syfte 
Detta examensarbete görs åt FMV med två huvudsyften. Det ena är att ta fram nya 
tillämpningar som skall rendera i ett förslag på ny uppdragsutrustning och det andra 
är att ge förslag på hur denna skall placeras i kabin för att åstadkomma en användbar 
miljö för besättningen.  

Vidare är lösningar med alternativ användning av befintlig uppdragsutrustning, till 
exempel nya kombinationer eller tillsammans med ny utrustning, av intresse. 

1.2.1 Mål 
Målen med detta examensarbete är att  

• Kartlägga befintliga användningsområden för att få ett tydligt utgångsläge. 
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• Ge förslag på minst tre koncept på ytterligare tillämpningar för HKP14. 
• Designa underlag för det mest lämpade konceptet. 
• Utforma förslaget så att det blir kompatibelt med HKP14. 
• Med hjälp av modellering visa realisering och användbarhet av förslaget. 

 

1.3 Kravspecifikation FMV 
Uppdragsgivaren vill att framarbetade förslag så långt som möjligt ska ta hänsyn till 
att 

• Befintliga infästningspunkter i kabin nyttjas. 
• Möjligheten till nödevakuering ej hämmas. 
• Designprinciperna för NH90 bibehålls. 
• Förslagen ej får vara tillämpade för kommersiellt syfte. 

 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som är kända i dagsläget är att 

• Tillämpningarna endast gäller den svenska versionen av NH90, Helikopter 14. 
• Ingen fysisk modell kommer att göras. 
• Vissa av helikopterns funktioner inte kommer att beskrivas på detaljnivå på 

grund av sekretess.  
• Ingen hänsyn kommer att tas till de investeringskostnader som kan 

förekomma vid införskaffning av ny utrustning. 
• Projektet omfattar 400 timmar per projektmedlem. 

 

1.5 Metoder och material 
1.5.1 Informationsinsamling 
Faktainsamling kommer att ske via Internet, intervjuer och databaser för att få en 
bred kunskapsbas. Litteratur kommer även att användas för att hitta lämpliga 
metoder vid design- och produktframtagningsprocessen.  

1.5.2 FMV och studiebesök  
Studiebesök kommer att göras för att få en ökad förståelse för HKP14 och dess 
kabinutrymme. Dessutom kommer dokument från FMV innehållande dimensioner 
och befintliga uppdragsutformningar av kabinen att studeras. En resa till Aircraft 
Interiors Expo i Hamburg kommer att göras för att få inspiration och kunskap om 
kabininteriör. Vidare kommer intervjuer med sakkunniga att göras, för mer 
fördjupad förståelse om FMV och helikoptrar.  

1.5.3 Idégenerering 
Brainstorming 
Enligt Osvalder, Rose och Karlsson (2010, s. 502) är brainstorming en metod som 
används för att generera idéer. Ett brainstormingstillfälle går ut på att i grupp 
komma på så många idéer som möjligt, utan att de kritiseras eller får negativa 
kommentarer av de andra i gruppen. Det är kvantitet hellre än kvalitet som 
eftersträvas. Brainstorming är ett spontant och lekfullt verktyg där alla idéer 
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antecknas och utvärderas i slutet, och det ges möjlighet att haka på varandras idéer 
eller kombinera flera med varandra (Osvalder m.fl., 2010).  

Denna metod kommer att användas i konceptframtagningsfasen för att effektivt 
generera nya idéer till användningsområden för HKP14. Brainstorming är en metod 
som examensarbetarna använt förut och som har visat sig varit välfungerande.  

Brainwriting 
Denna metod lämpar sig för en liten grupp då alla deltagare får lika mycket utrymme. 
Deltagarna får ett varsitt papper där idéerna skrivs/skissas ner, efter en bestämd tid 
skickas pappret vidare till nästa person som antingen kan bygga vidare på den idén 
som redan är nedskriven eller skriva ner en egen idé. Det får inte förekomma någon 
muntlig dialog under arbetets gång, men däremot kan resultaten diskuteras efteråt 
(Ullman, 2010, s. 190-191).  

Brainwriting är tänkt som en kompletterande metod till brainstorming där idéerna 
skissas eller skrivs ner. Denna metod kan vara mer lämpad för detta examensarbete 
då projektgruppen är liten. 

Analogi 
Enligt Ullman (2010, s. 192) är analogiskt tänkande att fundera på en egenskap hos 
produkten och sedan ställa sig frågan ”Finns det något objekt som har en liknande 
funktion?”. Detta objekt kan vara applikationer från andra industrier, djur eller 
natur. Metoden går ut på att finna samband som kanske inte är helt uppenbara.  

Genom att titta på andra typer av utrymmen, rum och fordon kan nya tillämpningar 
för HKP14 växa fram. 

1.5.4 Beslutsmetoder 
Utvärdering och beslut gällande koncepten kommer att göras med hjälp av Pughs 
beslutsmatris för att komma fram till det bäst lämpade förslaget. Vid 
konceptframtagning tas flera förslag fram och det kan vara svårt att objektivt välja ut 
ett koncept som ska vidareutvecklas. Enligt Ullman (2010, s. 221-226) går Pughs 
beslutsmatris ut på att koncepten jämförs mot varandra med viktade kriterier, där ett 
koncept får verka som referens. Denna metod blir mer effektiv om flera personer gör 
en varsin beslutsmatris vilkas resultat sedan jämförs. Pughs beslutsmatris följer sex 
steg, se Figur 1:  

 
Figur 1. Strukturen av Pughs beslutsmatris (Ullman, 2010, s. 222).  

Steg 1. Bestäm frågan som ska besvaras 
I detta examensarbete skall ”ett koncept väljas för fortsatt utveckling” 
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Steg 2. Välj de koncept som skall jämföras 
De alternativ som skall jämföras är de idéer som tagits fram under 
konceptframtagningsfasen. Det är viktigt att alla koncept ligger på en likvärdig nivå, 
så att de kan jämföras med samma kriterier.  

Steg 3. Välj kriterier  
De kriterier som väljs är vanligtvis baserade både på de kundkrav som ställts och 
ingenjörens specifikationer.   

Steg 4. Ta fram viktning  
Olika kriterier har olika stor betydelse, därför införs en viktningsfaktor hos 
kriterierna så att det är enkelt att se vilka kriterier som är viktigast för valet av 
koncept.  

Steg 5. Evaluera koncepten 
Först måste ett koncept agera som referens, som de andra koncepten ska jämföras 
med. Varje koncept jämförs och bedöms utifrån kriterierna, om det är bättre eller 
sämre än referensen. Bättre ger ett plus i betyg, likvärdigt ger noll och sämre än 
referensen ger ett minus.  

Steg 6. Uppskattning av resultat 
Evalueringens slutresultat nås genom att betyget från varje kriterium multipliceras 
med dess vikt och sedan summeras. Det koncept som får högst positivt resultat är 
bäst lämpad för vidareutveckling. För att undvika att referenskonceptet, som kan 
vara det bäst lämpade, väljs bort kan matrisen utföras flera gånger med olika 
referenser.  

Kriterierna och dess vikt kommer i detta projekt att tas fram med hjälp av 
beslutsfattande personer på FMV. Även evalueringen kan göras av flera personer än 
projektgruppen.  

1.5.5 Modellering och visualisering 
De metoder som kommer att användas vid modellering och visualisering är  

• CAD-programmet PTC Creo Parametric  
• visualiseringsprogrammet Adobe Illustrator 
• fotoredigeringsprogrammet Adobe Photoshop 
• renderings- och animeringsprogrammet KeyShot 

Endast grundläggande kunskap om KeyShot innehas av projektgruppen, vilket gör att 
djupare kunskaper inom området kommer att införskaffas.  

1.5.6 FMEA 
Förkortningen FMEA står för Failure Modes and Effects Analysis och är en metod 
som används för att systematiskt identifiera och bedöma risker och fel med en 
konstruktion eller process och även vad som orsakar dem och hur problemen kan 
lösas. FMEA görs i fem steg och resulterar i en tabell (Ullman, 2010, s. 350-352). 

Steg 1. Identifiera den berörda funktionen 
Första steget i en FMEA är att identifiera den funktion eller process som kan upphöra 
att fungera på grund av att ett fel uppstår.  

Steg 2. Identifiera feltyper 
För varje funktion eller process kan flera typer av fel uppstå och steg två i en FMEA är 
att identifiera dessa. 
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Steg 3. Bedöm vad varje fel kan leda till 
Vilka konsekvenser blir det av att funktionen eller processen i steg ett upphör att 
fungera?  

Steg 4. Ta fram tänkbara orsaker till felet 
Detta steg går ut på att lista vad som kan orsaka de identifierade felen och bedöma 
hur lätt de kan upptäckas och risken att de uppstår. 

Steg 5. Rekommenderade åtgärder 
Steg fem består av tre delar. Det är första är att ange vad som kan göras för att 
minimera risken att felet uppstår, nästa del går ut på att bedöma vem som är ansvarig 
för åtgärden och till sist vad som faktiskt gjordes för att felet inte ska uppstå.    

I examensarbetet kommer FMEA att användas för att identifiera de risker och fel som 
kan påverka examensarbetet och riskera att det till exempel inte blir klart i tid. 

 

1.6 Förväntat resultat 
Efter avslutat examensarbete är det förväntade resultatet: 

• En CAD-modell baserad på valt koncept. 
• Renderade bilder som beskriver funktionen. 
• En projektrapport på 60±20 sidor. 
• En presentation för berörda på FMV och KTH. 
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2 FMV – Försvarets materielverk  
Försvarets materielverk, FMV, har funnits i snart 50 år, men grunden lades redan på 
1600-talet som en direkt följd av att skeppet Vasa förliste. Olika materielförvaltningar 
för de olika försvarsgrenarna växte fram under åren, men under andra världskriget 
ökade kravet på en gemensam materielförvalting och 1968 bildades FMV, se Figur 2. 
Grunduppgiften, att på ett så ekonomiskt och säkert sätt som möjligt försörja det 
svenska försvaret med materiel, har varit densamma under alla år. Idag ligger fokus 
på helhetslösningar för det svenska insatsförsvaret (FMV, 2012c). 

 
Figur 2. FMV – Försvarets materielverk (FMV, 2014).  

FMV är en civil oberoende myndighet som svarar mot regeringen och verksamheten 
kan delas upp i sex stycken verksamhetsområden, se Figur 3 (FMV, 2013b): 
 

 
Figur 3. Organisationsschema på FMV (FMV, 2013b).  

• System- och produktionsledning vars uppgift är att samordna, styra och 
formulera de interna uppdragen vilka baseras på de behov som 
Försvarsmakten har. Här styrs även systemledningsarbetet, det tekniska 
innehållet i funktionskedjor, funktionsobjekt och de ansvarar även för 
designen av de tekniska systemen. 

 
• Anskaffning och logistik har till huvuduppgift att för Försvarsmaktens 

räkning anskaffa den materiel och logistik som dess förband behöver. Även att 
kontinuerligt följa upp materielens status, styra vilken materiel som skall vara 
i drift och underhåll av dessa ingår i detta verksamhetsområde. 

 

Styrelse	  

System-‐	  och	  
produk2ons-‐

ledning	  

Anskaffning	  och	  
logis2k	  

Förråd,	  service	  
och	  verkstäder	  

Test	  och	  
evaluering	  

Strategiska	  
projekt	  

Marknad	  och	  
inköp	  

Myndighets-‐
gemensamma	  
uppgiBer	  

Staber	  

GD	  
ÖD	  

Internrevision	  
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• Förråd, service och verkstäder (FSV) är det verksamhetsområde som ser 
till att rätt sak finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. FSV har till uppgift att veta 
var materiel befinner sig, i vilket skick de är och antalet. De utför även 
besiktning, reparation och modifieringar av Försvarsmaktens materiel.  

  
• Test och evaluering (T&E) ansvarar för verifiering och validering av den 

materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. T&E genomför provning av 
materielen för att kunna ge användaren en beskrivning av produktens tekniska 
funktion och användbarhet.  

 
• Strategiskt projekt GRIPEN hanterar allting avseende JAS 39 Gripen och 

dess livscykel. Verksamhetsområdet bedriver verksamhet även inom 
forskning, teknikutveckling och obemannade stridsflygplan. 
 

• Marknad och inköp ansvarar för kommersiella frågor och hur FMV agerar 
mot marknaden, till exempel hur FMV bedriver upphandlingar, inköpsarbete 
och beställningar. 

 
Examensarbetet har genomförts i projektet Helikopter 14 på avdelningen 
Anskaffning och logistik – flygmaterielförvaltning, ALFF, i Stockholm. 
Examensarbetarna har haft möjlighet att sitta på huvudkontoret tillsammans med 
sakkunniga inom HKP14. Projektgruppen har även haft kontinuerlig kontakt med 
T&E för HKP14 i Linköping. 
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3 Teoretisk referensram 
Kunskaper från kurser som lästs på KTH låg till grund för de teoretiska modeller som 
användes under projektets genomförande. Projektgruppen har erfarenhet inom bland 
annat produktutvecklingsprocesser, designmetodik, beslutsmetoder och modellering 
i datorbaserade designverktyg. Detta examensarbete baserades även på de 
projektkurser som lästs under utbildningen. Dessa har innefattat tidsplanering, 
dokumentation, informationsinsamling och hur en teknisk rapport struktureras upp.  

Utöver de tekniska kunskaper och vanan att arbeta i projekt krävdes ytterligare 
kunskaper om helikoptrar, luftfartssystem och flygsäkerhet för att lyckas med 
examensarbetet. Detta återfinns i följande kapitel. 

 

3.1 Designprocessen 
För att på ett kontrollerat och beprövat sätt ta fram koncept och visualisera lösningen 
baseras idégenereringen på förstudien och designprocessen från ”The Mechanical 
Design Process” har använts. Denna process är sedan tidigare känd av 
projektgruppen då den använts under utbildningen. Enligt Ullman (2010, s. 82-91) 
finns det olika faser i en designprocess, se Figur 4. Den första fasen handlar om att 
det måste finnas ett behov av produkten. Sedan görs en projektplanering för att se 
över resurser, tid, forma projektgrupp samt planera delmål i projektet. Nästa steg är 
att förstå problemet och lägga det som grund för projektet, samt att definiera de krav 
som produkten ska uppfylla. Fasen konceptframtagning utgår från planeringen och 
kravspecifikationen för att generera koncept som möter kundens krav. Efter 
konceptframtagning och utvärdering av dessa är det dags att utveckla det valda 
konceptet och förverkliga det, detta kallas produktutvecklingsfasen. Det sista steget 
är produktsupport, där ingenjörens roll är att finnas som stöd vid tillverkning och 
produktlansering, men har inte behandlats i detta examensarbete.  

 
Figur 4. Den mekaniska designprocessen (Ullman, 2010, s. 114). 

Product	  Discovery	  

Project	  Planning	  

Product	  Defini2on	  

Conceptual	  Design	  

Product	  Development	  

Product	  Support	  
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3.2 Hur fungerar en helikopter? 
Helikopter, se Figur 5, härstammar från franskans hélicoptère och bygger på de 
grekiska orden helix (spiral) och pteron (vinge) (Gullstrand, 2014). Helikoptern är en 
luftfarkost som använder horisontella roterande motordrivna vingar för att lyfta (Fay, 
1955, s. 1).  

 
Figur 5. Huvudkomponenterna hos en traditionell helikopter (Hjerpe & Widlund, 2014).  

3.2.1 Vertikal flygning 
För att en helikopter ska kunna lyfta från marken måste en uppåtgående kraft 
anbringas till rotorhuvudet, som är placerat ovanför tyngdpunkten på helikoptern. 
Helikopterns massa måste vara mindre än den anbringade kraften för att en 
acceleration uppåt ska kunna ske (Fay, 1955, s. 7). För att helikoptern ska kunna lyfta 
behövs också en viss anfallsvinkel på rotorbladen, som kan variera mellan 3° och 14°. 
När vinkeln är inställd och rotorbladen roterar med en viss hastighet trycks luft nedåt 
och bladen börjar lyfta sig själva, tillsammans med helikoptern som de sitter fast på 
(Fay, 1955, s. 8-9). Stigspaken används för att manövrera helikoptern i höjdled och 
styr huvudrotorbladens anfallsvinkel, som gör att helikoptern stiger eller sjunker.  

Enligt Newtons tredje lag har ”varje kraft en lika stor och motriktad kraft”, vilket 
betyder att när huvudrotorn roterar åt vänster kommer skrovet att rotera åt höger, 
vilket kallas vridmoment. För att motverka detta vridmoment används en stjärtrotor 
som balanserar upp helikoptern och håller den i rätt kurs, se Figur 6. Stjärtrotorn har 
en horisontell rotationsaxel och används för att styra helikoptern runt sin egen axel 



 11 

(Fay, 1955, s. 42-43). Pedaler används för att kontrollera stjärtrotorn i girled1 och när 
anfallsvinkeln ändras roterar helikoptern runt sin axel.  

 
Figur 6. Vridmoment uppstår utan stjärtrotor och motverkas med stjärtrotor (Fay, 1955, s. 42).  

3.2.2 Horisontell flygning  
För att en helikopter ska kunna accelerera och röra sig framåt tiltas rotordisken (den 
yta som sveps av rotorbladen) på den bakre sidan uppåt, se nedre bilden i Figur 7. 
Denna vinkeländring gör att luften trycks bakåt och helikoptern rör sig framåt (Fay, 
1955, s. 19). Styrspaken används för att styra helikoptern i tipp2- och rolled3. 
Rotordisken manövreras så att den lutar åt det håll helikoptern ska röra sig åt.  

Vid hovring ”står helikoptern stilla” i luften och det sker genom att lyftkraften är 
ekvivalent med vikten på helikoptern. När helikoptern hovrar lutar stjärtrotorn en 
aning nedåt, se övre bilden i Figur 7, detta för att helikopterkroppen ska ha ett 
balanserat och stadigt läge när den sedan ska flyga framåt.  

                                                   
1	  Axelled	  
2	  Längsled	  
3	  Sidled	  	  
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Figur 7. Skrov- och rotordiskinställning vid hovring och flygning framåt (Fay, 1955, s. 24).  

3.2.3 För- och nackdelar 
Den främsta fördelen med en helikopter är dess förmåga att hovra, vilken möjliggör 
snabb landsättning av trupp samt vid räddningsinsatser. En helikopter kan starta och 
landa vertikalt i svårtillgänglig terräng vilket är en stor fördel jämfört med flygplan 
som behöver en start- och landningsbana. En annan fördel är att en helikopter kan 
flyga med låg hastighet och är därför användbar vid till exempel spaningsuppdrag.  

De två nackdelarna en helikopter har jämfört med ett flygplan är dess hastighet och 
lastkapacitet. Helikoptern har en hastighetsbegränsning strax över 400 km/h medan 
ett transportflygplan har en hastighet runt 600 km/h.  

 

3.3 Vikt och balans 
För att en helikopters flygförmåga och balans inte ska påverkas är det viktigt att 
utrustning och last är fördelade på rätt sätt. HKP14 är indelad i olika zoner (se Figur 
8) och har ett bestämt avstånd från helikopterns nollpunkt (origo) till zonens 
tyngdpunkt. Inom dessa zoner finns infästningspunkter där last och utrustning 
monteras fast. HKP14:s origo är placerad framför helikoptern och avstånden från X0 
och Y0 i kabinen används för att beräkna vikt- och balanspåverkan på helikoptern 
(Persson, 2014a).  
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Figur 8. Tyngdpunktszoner i HKP14:s kabinutrymme (NHI, 2012b, s. 5). 

Vikt- och balansräkning baseras på två parametrar; vikten på utrustning, besättning 
samt bränsle i helikoptern och avståndet till dessa i X- och Y-led. För varje 
komponent beräknas ett moment fram, se Ekvation 3:1.  

 𝑀 =   𝑚 ∙ 𝑙    [kgm]   [3:1] 

Sedan summeras alla moment för de olika komponenterna och divideras med den 
totala vikten, och då nås en sammanlagd tyngdpunkt (CG) i X- och Y-led för 
helikoptern, se Ekvation 3:2 och 3:3.   

 𝑋𝐶𝐺 = !!!
!!

 [m]   [3:2] 

 𝑌𝐶𝐺 = !!!
!!

  [m]   [3:3] 

Tyngdpunkten för X och Y läggs sedan in i ett vikt- och tyngdpunktsdiagram, se Figur 
9 och Figur 10. Om punkten hamnar inom det utsatta området i båda diagrammen är 
vikten och balansen godkänd för helikoptern.  

 
Figur 9. Tyngdpunktsdiagram i X-led (NHI, 2014c).  
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Figur 10. Tyngdpunktsdiagram i Y-led (NHI, 2014c). 

 

3.4 Regelverk och certifikat 
Ett tekniskt system kräver en viss nivå av systemsäkerhet, vilket definieras som det 
tekniska systemets egenskap att inte oavsiktligt orsaka skada på person, egendom 
eller miljö. För att kontrollera detta finns regelverk och certifikat som ansvariga 
måste förhålla sig till. Ju komplexare system, desto högre krav ställs på att person, 
förband, materiel och system fungerar tillsammans för att uppnå godtagbar säkerhet. 
Ett luftfartyg är till exempel inte luftvärdigt om det inte är konstruerat, tillverkat, 
utprovat, utrustat och underhållet på ett sådant sätt att flygsäkerhetens krav är 
uppfyllda (Försvarsmakten, 2000). 

Allt eftersom ny materiel och nya typer av verksamheter uppkommer ställs nya krav 
och gamla försvinner, vilket medför att regelskrivning är och alltid kommer att vara 
en kontinuerlig verksamhet. 

3.4.1 Regler för Militär Luftfart  
Enligt en artikel i Flygvapennytt fanns det i mitten på 1990-talet ett behov av att 
modernisera och utveckla föreskrifterna för militär luftfartsverksamhet. Det ansågs 
viktigt att föreskrifterna var anpassade för att gälla under såväl krig, kris och fred, 
men även att de var anpassade till militära uppgifter samtidigt som den civila 
luftfartens säkerhet inte påverkades. Dessa föreskrifter utgör Regler för Militär 
Luftfart, RML (Svedén, 1997). 

Enligt Luftfartslagen är militär luftfart all verksamhet inom det militära 
luftfartssystemet, det vill säga all verksamhet som innefattar system för flygdrift, 
flygbaser, flygplatser samt luftrum (Riksdagen, 2013). Denna verksamhet är även 
tillståndspliktig och för det militära luftfartssystemet är Försvarsmakten den 
myndighet som utfärdar föreskrifter och agerar tillsynsmyndighet (FMV, 2011). 

I regelverket Regler för militär luftfart (RML) framgår de bestämmelser som gäller 
för den militära luftfarten och detta utvecklas kontinuerligt och uppdateras ständigt. 
RML fastställs av chefen för Säkerhetsinspektionen inom Försvarsmakten och vidare 
är det Försvarsmaktens Flygsäkerhetsinspektör (FSI) som med stöd av RML ansvarar 
för tillsyn och leder den militära flyginspektionen (FLYGI). 

Relevant för examensarbetet är den del av RML som gäller utveckling, certifiering 
och produktion av luftfartsprodukter (RML-V-5). 
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3.4.2 Materielsystemintyg 
En viktig del i systemsäkerhetsarbetet är typgodkännande av luftfartsprodukter, 
vilket innebär att ett luftfartyg har genomgått en granskning mot en specificerad 
certifieringsbas. Denna bas innehåller säkerhetskrav och dessa har i förväg godkänts 
av FSI. 

För ett flygmaterielsystem (FMS) finns ett typgodkännande som kallas 
materielsystemintyg (MSI). Till exempel FMV, som auktoriserad designorganisation, 
måste för att kunna ta ansvar för de olika ingående delarna i ett materielsystem 
ansöka och erhålla ett MSI. 
Den designorganisation som ansöker om ett MSI ansöker om ett tekniskt 
specifikationsansvar för flygmaterielsystem. Helikopter 14 innefattar tekniskt 
specifikationsansvar nivå 2, vilket innebär att utöver själva helikoptern omfattas i 
materielsystemintyget också tillhörande stödsystem, viss flygutrustning och 
gränssnitt mot andra materielsystem (Statens Offentliga Utredningar, 2010). 

3.4.3 Militärt typcertifikat  
Även militära luftfartyg måste typgodkännas och då genom ett militärt typcertifikat 
(MTC). En ansökan om MTC måste bland annat innehålla en systembeskrivning som 
beskriver sambandet mellan produkten och det överordnande materielsystemet 
(Försvarsmakten, 2003).  

Innehavaren av typcertifikatet har ansvar för produkten och är därmed skyldig att 
kontinuerligt följa upp luftfartyget och om fel eller brister upptäcks är de skyldiga att 
informera operatörer och ge förslag på åtgärder. 

MTC-innehavaren är skyldig att vid leverans överlämna en flyghandbok tillhörande 
den specifika luftfartsprodukten i vilken de tillåtna konfigurationerna av luftfartyget 
och kombinationer av till exempel yttre utrustning anges (Statens Offentliga 
Utredningar, 2010). 

I fallet HKP14 är det NHI som innehar MTC och är då skyldiga att vid leverans av 
helikoptern även överlämna handboken, även kallad Interactive Electronic Technical 
Publications (IETP) (Hultgren, 2014).  

3.4.4 Type Certified Configuration 
Type Certified Configuration (TCC) är ett dokument som beskriver all den utrustning 
som är tillåten att finnas i helikoptern. Detta innebär inte att allt måste vara där, utan 
vad som godkänt att vara där (Hultgren, 2014).  
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4 Nulägesbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av HKP14, dess kabin samt utrustningsutformningen i 
kabinen beroende på uppdraget. Även Helikopter 14:s miljöpåverkan och utsläpp 
beskrivs i detta kapitel. 

 

4.1 Allmänt om HKP14 
Helikopter 14 är en medeltung militär helikopter anpassad för tuffa miljöer, se Figur 
11. HKP14 är tänkt att bli Europas framtida enhetshelikopter (FMV, 2012a).  

 
Figur 11. Helikopter 14 (Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten, 2013).  

HKP14 har ett helt elektroniskt styrsystem, till skillnad från konventionella 
helikoptrar som har ett mekaniskt system. Styrsystemet kallas fly-by-wire och det 
innebär att systemet har fyra styrdatorer, två digitala och två analoga som 
kontinuerligt gör oberoende beräkningar samt övervakar varandra. Om en dator 
skickar resultat som inte stämmer överens med de övriga, röstas den ut och 
ignoreras. Detta system är byggt så att risken för buggar och konstruktionsfel 
minskar och därmed minskar även risken för att styrsystemet havererar 
(Försvarsmakten, 2014b).  

Skrovet till HKP14 är till största del tillverkat av kompositmaterial, som glas- och 
kolfiberlaminat. Detta ger en hållfast och lågviktig konstruktion som ökar 
beständigheten mot korrosion och stridsskador (NHI, 2014a). Skrovet är också 
sexkantigt vilket gör det svårt att upptäcka helikoptern på radar.  

Andra fördelar med HKP14 är att den är väderokänslig och kan operera under vintern 
då både hårda vindar och risk för isbildning är förekommande (Försvarsmakten, 
2014b). HKP14 kommer att levereras i två versioner, en markoperativ (HKP14E) och 
en sjöoperativ (HKP14F). Den sjöoperativa versionen kan utrustas med radar, sonar 
och sonarbojar (FMV, 2012b). Tabell 1 nedan beskrivs HKP14:s yttre dimensioner, 
vikter och prestanda. Se översiktsbild i Figur 12.  
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Tabell 1. Tekniska specifikationer för HKP14 (FMV, 2012b och NHI, 2007, s. 6). 

Yttre	  dimensioner	  	  
Längd	   16,2	  m	  
Längd	  (inkl.	  rotorblad)	   19,6	  m	  
Höjd	   4,4	  m	  
Höjd	  (inkl.	  rotorblad)	   5,4	  m	  
Bredd	  (mellan	  hjul)	   3,7	  m	  
Bredd	  (inkl.	  stabilisator)	   4,5	  m	  
Huvudrotorblad	  	   Ø16,3	  m	  
Bakre	  rotorblad	   Ø3,2	  m	  
Stabilisator	   2,8	  m	  

Vikter	  
Massa	  (tom)	   4,3-‐5	  ton	  
Totalvikt	   10,6	  ton	  
Maxlast	   4,3	  ton	  
Maxlast	  i	  lastkrok	   4	  ton	  

Prestanda	  

Motorer	  
2	  st	  Rolls-‐Royce	  
Turbomeca	  RTM322-‐
01/9	  

Maxhastighet	   305	  km/h	  
Marschhastighet	   260	  km/h	  
Max	  bränsleförbrukning	   500	  l/h	  

 

 
Figur 12. Översiktsbild av de yttre dimensionerna hos HKP14 (NHI, 2014b, s. 12). 
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4.2 Kabinen i HKP14 
Kabinen i HKP14 kan i dess utgångsläge betraktas som ett tomt rum och har en höjd 
på 1,82 m istället för standardhöjden på 1,58 m. Detta på grund av svenska 
arbetsmiljöskäl (FMV, 2012a). I Tabell 2 nedan finns dimensionerna för kabinen 
beskrivet samt en översiktsbild över dimensionerna i Figur 13.  

Tabell 2. Inre dimensioner i kabinen på HKP14 (NHI, 2007, s. 10). 

Inre	  dimensioner	  
Kabinlängd	   8,05	  m	  
Inre	  kabinlängd	   4,8	  m	  
Bredd	   2	  m	  
Höjd	   1,82	  m	  
Volym	   17,5	  m3	  
Sidodörröppning	   1,6	  x	  1,5	  m	  
Rampöppning	   1,78	  x	  1,58	  m	  
 

 
Figur 13. Översiktsbild av de inre dimensionerna i HKP14 (NHI, 2007, s. 11).  

Enligt Figur 14 nedan har kabinen två sidodörrar samt en ramp i bakre delen av 
helikoptern. Det är tillåtet att vistas och gå på det svart/grå-markerade området 
medan de svart/gula markeringarna är nödutgångar. Längs väggarna i golv och tak 
finns det infästningslister där utrustning kan monteras fast. Helikoptern har 
infästningspunkter på golvet och dessa markeras i rött och grönt. De röda 
infästningspunkterna klarar en kraft på 10 kN och de gröna 16 kN. I mitten av golvet 
finns en rödmarkerad lucka som ger tillgång till ytterligare en infästningspunkt där 
till exempel hängande last kan fästas. I taket finns det fyra fästpunkter där till 
exempel vajrar kan kopplas fast.   
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Figur 14. Kabinutrymmet sett framifrån (Foto: Niklas Granlund/FMV, 2014). 

Projektgruppen gjorde ett studiebesök på T&E i Linköping för att få en bättre 
uppfattning om HKP14 och dess kabin, se Bilaga B.  

 

4.3 Uppdrag  
Kabinen kan utrustas på olika sätt beroende på uppdraget. HKP14 har som krav att 
på 2-4 timmar kunna ställa om till nya uppdrag och därför är det viktigt att 
utrustningen är enkel att montera i och ur. Denna flexibilitet är unik för Sveriges 
version av NH90, som därför har olika fästpunkter i golvet, medan andra länders 
helikoptrar har fast monterad utrustning i grundutförandet (Andersson, 2014).  

4.3.1 Transport 
Taktisk trupptransport samt personaltransport  
Att taktiskt transportera trupp eller personal betyder att transporten sker inom 
operationsområdet. Det går att transportera upp till 20 personer i HKP14, se Figur 
15. Sätena placeras längs väggarna och i mitten av kabinen. De sex säten som är 
placerade i mitten monteras fast i golv och tak där infästningspunkter finns.  
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Figur 15. Trupptransport med plats för 20 personer (NHI, 2010, s. 27).  

Sjuktransport  
Sjuktransport med militär helikopter kan delas in i två uppdragsformer, CASEVAC 
och MEDEVAC. CASEVAC står för Casualty Evacuation och betyder att helikoptern 
evakuerar personer med medicinska behov från skadeplatsen till en plats där vård 
finns, utan sjukvårdspersonal ombord. MEDEVAC står för Medical Evacuation och 
till skillnad från CASEVAC är helikoptern då planerad för evakuering och bemannad 
med sjukvårdspersonal som kan utföra medicinsk vård under transporten. Det finns 
tre typer av MEDEVAC beroende på det geografiska området. Främre MEDEVAC är 
inom stridsområdet, Taktisk är inom operationsområdet och Strategisk är ut ur 
operationsområdet, till exempel från Afghanistan till Sverige (Statens Offentliga 
Utredningar, 2008, s. 191-192).   

Kabinen i HKP14 kan maximalt utrustas med nio bårar. Om uppdraget är MEDEVAC 
kan en lösning se ut enligt Figur 16 nedan. I detta utförande finns sex bårställningar 
för montage av bårar, en monteringsställning som håller upp medicinsk utrustning, 
hållare för syrgasflaskor, förvaringslåda för medicinskt materiel, belysning samt 
säten för vårdpersonal.   

 
Figur 16. Sjuktransport med plats för sex bårar, ett medicinskåp, medicinutrustning, syrgastuber 
samt tre truppsäten (NHI, 2010, s. 51).  

Materieltransport samt transport med hängande last 
Transport av materiel kan gå till på olika sätt. Lasten kan skjutas upp i kabinen från 
rampen på rullskenor som är fastspända i golvet, se Figur 17. En golvvinsch, som är 
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placerad längst fram i kabinen, kan användas för att dra upp den tunga lasten till 
kabinen. Materiel kan placeras på golvet och fixeras med nät och dras fast med 
fastspänningsanordningar. Hängande last spänns fast under helikoptern i en lastkrok 
och hänger sedan under helikoptern under färd. Hängande last kan till exempel vara 
mindre fordon, containrar eller vattenbehållare, se Figur 18.  

 
Figur 17. Rullskenor i golvet vid transport av tung last (NHI, 2006, s. 47).  

 
Figur 18. Transport med vattenbehållaren Bambi Bucket (NHI, 2012a, s. 67).   

VIP-transport 
Transport av viktiga personer kan vara kungligheter, ministrar eller statsbesökare. I 
HKP14 är dessa säten samma som besättningens säten, se Figur 19.  



 23 

 
Figur 19. VIP-transport för sex personer (NHI, 2010, s. 54).  

4.3.2 Sjöoperativa uppdrag 
Räddningsinsatser över land och hav 
Utrustning som behövs vid räddningsuppdrag är radar, som använder radiovågor för 
att identifiera avstånd och höjd för olika objekt, vinschar, taktisk konsol som opererar 
radarn samt plats för överlevande och personal, se Figur 20.  

 
Figur 20. Sjöräddningsoperation med vinsch, radar, taktisk konsol, operatörsplats samt åtta 
truppsäten (NHI, 2010, s. 40).  

Vid stora räddningsuppdrag går det att få plats med flera personer än i vanliga fall, då 
antalet räddade människor prioriteras, se Figur 21.  
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Figur 21. Räddningsuppdrag med plats för 20 överlevande, tre besättningssäten, en vinsch, en 
taktisk konsol, en operatörsplats samt radar (NHI, 2010, s. 41).  

Ytmålspaning 
Vid spaning av vattenytan används radar för att kunna söka av stora områden. 
Ytmålspaning används vid räddningsuppdrag för att till exempel söka nödställd båt, 
bistå fartyg med information genom att leta och identifiera fiender, då helikoptern 
agerar som en förlängd radarantenn (Andersson, 2014).   

Undervattensspaning och ubåtsjakt  
Vid ubåtsjakt krävs den sjöoperativa versionen av HKP14, HKP14F, eftersom den har 
öppningar i golvet för sonarsystemet och sonarbojfällaren. Sonaren vinschas ned i ett 
rep som når ner till 300 m under vattenytan. Sonarsystemet består av två sonarer och 
har i uppgift att sända och mottaga signaler under vattenytan och därmed få 
information om förekomst och avstånd till objekt. Söksonaren ligger på en 
mellanfrekvens och kan genom olika inställningar söka efter rörliga eller stillastående 
objekt. Klassificeringssonaren, som är högfrekvent, används sedan för att bedöma 
objektets karaktär och skickar upp bilder på objektet till konsolen i helikoptern.  

Sonarbojsystemet är passivt och tar bara emot signaler och varje sonarboj har tre 
funktionsvariabler; ett batteri där livslängden ställs in, en reglerbar frekvens 
beroende på räckvidden av avlyssningen samt ett ankare där bojens sökdjup ställs in. 
Det finns flera olika bojar, med eller utan riktningsbestämning, samt bojar som aktivt 
lyssnar på signaler under en bestämd tid.  

Fördelen med en helikopter vid ubåtsjakt är att den är snabb jämfört med fartyg och 
ubåtar och kan ”försvinna” fort samt att sonaren kan placeras på önskat djup. 
Däremot har en helikopter låg uthållighet och kan bara operera under ett visst antal 
timmar (Hörlin, 2014).  

Kabinen utrustas med en sonar och sonarvinsch i mitten av helikoptern, se Figur 22. 
Ett bojfällarmagasin med plats för 10 sonarbojar är placerad i mitten närmast 
rampen, det finns även plats längs väggen för lagring av ytterligare 10 bojar. Två 
taktiska konsoler används vid ubåtsjakt, en för taktisk koordinering och en med 
sonarvinschstyrning. Båda konsolerna kan ta emot och behandla radar- och 
sonarsignaler.  
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Figur 22. Ubåtsjaktsuppdrag med radar, sonarsystem med vinsch, två taktiska konsoler och 
operatörsplatser, sonarbojfällare samt fyra truppsäten (NHI, 2010, s. 45).  

4.3.3 Övrigt  
Lednings- och kommunikationsstöd för operativa förband 
HKP14 är utrustad med ett svenskt ledningssystem och taktisk ledning av operativa 
förband kan göras från helikoptern. Kabinen utrustas med taktiska konsoler samt 
säten för operatörer och besättning.  

Specialoperationer 
Specialoperationer kan vara då specialförband ska transporteras och lämnas av i 
otillgänglig och taktisk terräng eller vid avlämning då helikoptern inte kan landsättas. 
Kabinen kan då utrustas med gummibåtar samt bommar för fast roping eller 
rappelling, se Figur 23. Fast roping är en metod där ett tjockt rep används för att 
snabbt landsätta personal i taktiska situationer från en helikopter. Personen håller 
fast sig i repet och firar ned sig med händer och fötter. Fyra personer kan fira ner sig 
samtidigt och fast roping kan användas vid 10 meters höjd. Nackdelen med fast 
roping är att individen inte är fastspänd. Rappelling däremot har sele och repet 
lindas in i en ögla, vilket gör att personen sitter säkrad vid repet under nedfärd. Repet 
är statiskt och töjer sig inte då det belastas. Rappelling kan göras på högre höjder än 
vid fast roping, dock går det bara att fira ner en person i repet (Hultgren, 2014).  

 
Figur 23. Fast roping samt rappelling med en bom per sida och 16 truppsäten (NHI, 2010, s. 28-
29). 
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Fallskärmsfällning 
Det finns två fallskärmsfällningssätt i militära sammanhang. Traditionell 
fallskärmshoppning sker på högre höjder där fallskärmen löses ut manuellt av 
hopparen, vilket HKP14 är certifierad för. Den andra typen kallas ”static line 
jumping” och sker på låg höjd där utlösningen av skärmen sker automatiskt när 
hopparen lämnar helikoptern. Fallskärmen är då kopplad till en vajer som är 
monterad i taket på kabinen (Hultgren, 2014).  

 

4.4 Miljöpåverkan 
HKP14:s bränsleförbrukning ligger på cirka 500 kg/h i en hastighet på 100 knop. Den 
planerade flygtiden per år och individ är cirka 200 timmar, se Figur 24. Den totala 
bränsleförbrukningen per år för en HKP14 blir då 100 000 kg. Flygbränslet som 
används för HKP14 och i Försvarsmakten är MC 75, som liknar Jet A1 (Andersson, 
2014). Jet A1 är ett flygfotogen framställt av petroleum och består av kolväten. 
Jetbränsle har en rad krav på sig gällande till exempel köldegenskaper, kemisk 
stabilitet och förbränningsegenskaper (Nationalencyklopedin, 2014a).  

 
Figur 24. Helikopter 14 under flygning (Foto: Stefan Kalm/Försvarsmakten, 2014).  

4.4.1 Utsläpp 
Enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2012) har flygfotogen en 
koldioxidemission på 2,52 kg CO2/l, bensin har en faktor på 2,36 kg CO2/l och diesel 
2,54 CO2/l. För att se skillnaden i koldioxidutsläpp mellan dessa tre bränslen gjordes 
en jämförelse av HKP14, en personbil och en lastbil med släp. 

Det antogs att alla fordonen färdades i en hastighet på 100 km/h och att HKP14 
förbrukar 376 l/h, personbilen förbrukar 0,09 l/km och lastbilen 0,41 l/km 
(Naturvårdsverket, 2010). Det totala CO2-utsläppet för en HKP14, en personbil och 
en lastbil under en timme och ett år (200 h) redovisas i Tabell 3 nedan. Det ska 
tilläggas att bilen och lastbilen troligtvis har en längre körtid än 200 h/år, om de körs 
regelbundet.  
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Tabell 3. Koldioxidutsläpp för en HKP14, en personbil och en lastbil med släp. 

Fordon	   Bränsle	  
Emissionsfaktor	   Förbrukning	   CO2-‐utsläpp	   CO2-‐utsläpp	  
(kg	  CO2/liter)	   (liter/h)	   (kg/h)	   (kg/år)	  

HKP14	   Flygfotogen	   2,52	   376	   947,52	   189504	  
Lastbil	  m	  släp	   Diesel	   2,54	   41	   104,14	   20828	  
Personbil	   Bensin	   2,36	   9	   21,24	   4248	  

Det totala koldioxidutsläppet för en Helikopter 14 är 190 ton per år. Det är nio gånger 
så mycket som en lastbil och över 40 gånger mer än en personbil. Detta kan jämföras 
med att det i Sverige släpps ut cirka sex ton koldioxid per person och år (Gröndahl 
och Svanström, 2010, s. 85).  

Utsläppen som sker vid förbränning av jetbränsle bildar främst koldioxid (CO2), 
vattenånga (H2O) och kväveoxid (NOx). Koldioxid är en växthusgas som vid 
förbränning frigör kol och ett överskott av koldioxid skapas i atmosfären. Detta leder 
till en ökad växthuseffekt vilket bidrar till att den globala medeltemperaturen ökar. 
Kväveoxid bidrar till föroreningar i både luft och mark, eftersom det kan leda till 
bildande av marknära ozon samt nedbrytande av metan (Transportstyrelsen, 2013).  

4.4.2 Framtidsutsikter 
Det finns en framtid för flygbranschen när det gäller förnyelsebara bränslen, 
eftersom det går att framställa syntetiska och biologiska bränslen med en så kallad 
Fischer-Tropschteknik. Det är en beprövad metod för att utvinna syntetiska 
drivmedel ur andra råvaror än olja (Nationalencyklopedin, 2014b).  

Enligt en artikel i Ny Teknik har ett europeiskt energiprojekt kallat Solar-Jet lyckats 
framställa jetbränsle med solljus. Abrahamson (2014) beskriver att man omvandlar 
CO2 och vatten till en syntesgas genom att använda koncentrerat solljus. 
Omvandlingen sker vid höga temperaturer i en reaktor med metalloxidbaserade 
material. Genom en Fischer-Tropsch-process omvandlas sedan syntesgasen till 
fotogen.  

En artikel i Miljö & Utveckling beskriver vilken forskning som görs på olika gröna 
bränslen för att skapa en mer hållbar flygbransch. Bergh (2008) nämner två svenska 
företag som bedriver forskningsprojekt; Swedish Biofuels och Ecopar.  

Swedish Biofuels har tagit fram ett dieselblandbränsle där komponenterna kommer 
från växter och de forskar även om ett alternativt flygbränsle baserat på spannmål 
och rester från skogsindustrin.  

Ecopar har ett mål att producera syntetiskt jetbränsle från biomassa och kan idag 
tillverka det från naturgas. De avgasmätningar som gjordes visade att ämnet bensen, 
som är cancerframkallande, försvann helt från avgaserna och koldioxidutsläppen 
minskade med 30-40 % vid användning av naturgasbränsle. Vid framtagning av 
jetbränsle från biomassa minskade utsläppen med 90 % (Bergh, 2008).   
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5 Helikopteranvändning 
I följande kapitel beskrivs kortfattat vad helikoptrar idag används till i Sverige och i 
andra länder. 

 

5.1 Sverige 
De huvudsakliga offentliga helikopterverksamheterna i Sverige är enligt Statens 
Offentliga Utredningar (2008, s. 27): 

• Rikspolisstyrelsens polisflyg 
• Sjöfartsverket 
• Landstingens ambulanshelikoptrar 
• Försvarsmakten 

Utöver detta tillkommer ytterligare offentliga helikopteranvändningsområden såsom 
transporter och bruksflygstjänster, till exempel kalkning av sjöar och 
skogsbrandsbekämpning. 

5.1.1 Försvarsmakten 
Helikopterflottiljen, som ligger under flygvapnet, är en gemensam 
helikopterorganisation inom Försvarsmakten och bildades år 1998 efter tidigare 
beslut om att arméns, marinen och flygvapnets helikopterresurser skulle samlas ihop 
under ett förband.  

Enligt Försvarsmakten (2014a) är helikopterflottiljens främsta uppgift att kunna 
bistå med en utbildad helikopterbataljon, vilken ska kunna användas vid uppdrag 
både till sjöss eller på land i Sverige eller utomlands. När leveransen av HKP14 är 
avslutad kommer det att finnas 63 stycken militära helikoptrar av olika modeller i 
Sverige (Försvarsmakten, 2014c). Helikoptrarna är flexibla och kan utföra uppdrag i 
alla väderförhållanden, både dag och natt.  Helikopterflottiljen och dess helikoptrar 
är även ett stöd till övriga delar av Försvarsmakten vid deras uppdrag och kan också 
bistå det civila samhället vid krissituationer. Även vid räddningstjänst i form av 
sjöräddning, fjällräddning och sökande efter försvunna personer kan 
Försvarsmaktens helikoptrar utgöra ett viktigt samhällsstöd. 

5.1.2 Ambulanshelikopterverksamheten  
Enligt Statens Offentliga Utredningar (2008, s. 27) hade Sverige år 2008 totalt sju 
stycken ambulanshelikoptrar och det är landstingen själva som ansvarar för 
upphandling av helikoptrarna. Sverige har relativt få ambulanshelikoptrar och endast 
7 av 21 landsting har en egen resurs. 

Inom ambulansuppdragen finns en uppdelning av primär- och sekundärtransporter. 
Primärtransporter innebär akuta ambulansuppdrag och kan i sin tur ha ytterligare 
prioriteringsgrader. Sekundärtransport är transporter av patienter eller organ mellan 
sjukhus. Oftast används ambulanshelikoptrar för primärtransporter med prioritet 1, 
det vill säga trauman orsakande av till exempel bilolyckor eller akutmedicinska 
tillstånd så som slaganfall, astmaanfall och hjärtinfarkter. 

Ambulanshelikoptermarknaden i Sverige domineras av två operatörer, den ena är 
Norrlandsflyg AB och den andra är Scandinavian MediCopter AB.  
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5.1.3 Sjöfartsverket 
I Sverige är det Sjöfartsverket som har ansvaret för all sjö- och flygräddning och det 
kan innefatta uppgifter såsom att hjälpa människor i sjönöd och att utföra 
sjuktransporter från fartyg (Sjöfartsverket, 2012).  

Sjöfartsverkets helikopterverksamhet är baserad på fem platser runt om i Sverige och 
på dessa baser upprätthålls SAR-beredskap dygnet runt med en anspänningstid om 
15 minuter (Statens Offentliga Utredningar, 2008, s. 287).  Helikopterenheten har sju 
medeltunga helikoptrar (se Figur 25) av typen Sikorsky S76 och den operativa 
personalen består av piloter, ytbärgare, vinschoperatörer och tekniker 
(Sjöfartsverket, 2014). 

 
Figur 25. Sjöfartsverkets SAR-helikopter (Foto: Sjöfartsverket, 2013) 

5.1.4 Polisflyget 
Enligt Polisen (2014) har Sverige idag sex stycken polishelikoptrar stationerade på 
fem platser runt om i landet. Rikskriminalpolisen ansvarar för Polisflygets 
verksamhet och är en nationell resurs (Statens Offentliga Utredningar, 2008, s. 256-
257). Detta innebär att när den lokala polisen har behov av en helikopter vänder de 
sig till Rikskriminalstyrelsen och kan, utan kostnad, utnyttja resursen. 

Polisflygets viktigaste uppgifter är att spana efter försvunna personer eller kriminella, 
utföra räddningstjänstuppdrag och transporter. De flesta uppdrag som utförs handlar 
om situationer där polisen vill färdas snabbt, få en överblick över stora områden och 
söka av områden med begränsad tillgänglighet från marken. Andra 
användningsområden där polisen utnyttjar helikopterns fördelar är vid övervakning 
av demonstrationer och transport av specialstyrkor såsom bombtekniker och 
Nationella insatsstyrkan.  

Utrustningen i helikoptrarna varierar beroende på uppdraget, men kan till exempel 
bestå av värmekameror, vinschar, högtalare, strålkastare, foto- och filmutrustning 
och Night Vision Goggles (NVG). 

5.1.5 Övriga användningsområden 
Helikoptrar är användbara redskap vid skogsbrandsbekämpning och har använts ett 
flertal gånger i Sverige (Statens Offentliga Utredningar, 2008, s. 299-305). Det går 
sällan att släcka stora skogsbränder enbart med helikoptrar, men de utgör ett 
komplement till de markbaserade resurserna och framför allt hjälper de till att 
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kontrollera och begränsa branden. Särskilt viktiga är helikoptrarna i otillgänglig 
terräng. 

Ytterligare ett område där helikoptrar används är vid transport av lotsar till och från 
fartyg. Detta gäller främst när väderleken gör det svårt för lotsbåtar att ta sig ut till 
fartygen. Även vid oljeprovtagningar är helikoptrar användbara för lättare åtkomst av 
området där provtagningen sker.  

5.1.6 Framtida behov 
Enligt Statens Offentliga Utredningar (2008, s. 321-323) är det framför allt ett 
varmare klimat som kan öka behovet av helikoptrar i Sverige. Blir det högre 
temperaturer kan skogsbränder komma att öka och ett varmare klimat kan även leda 
till ökad nederbörd i norra Sverige, vilket innebär fler skogbeväxta områden där 
skogsbränder kan få fäste. Det har även konstaterats att risken för översvämningar, 
jordskred och stormar ökar i och med klimatförändringar. I alla dessa scenarion kan 
helikoptrar användas som en livräddande resurs. 

Det finns också indikationer på att Sveriges befolkning genomför mer riskfyllda 
aktiviteter i samband med olika former av äventyrsturism, framför allt i otillgängliga 
terränger. Här kan en helikopter vara det enda som kan nå fram till en nödställd. 

Det förekommer en kraftig ökning av vindkraftverk runt om i landet, både på land 
och till sjöss, vilket kan öka behovet av helikoptrar för till exempel konstruktion och 
underhåll av dessa. Framför allt kan helikopters vinsch komma till stor nytta. 

 

5.2 Andra länder 
5.2.1 Norge 
Enligt Statens Offentliga Utredningar (2008, s. 61-78) fanns det i april 2008 231 
helikoptrar i Norge och av dessa var 195 civila och 36 militära. I dagens läge är även 
14 NH90 beställda, vilka kommer att räknas till de militära helikoptrarna.  

Offshoreverksamhet 
En av världens största helikoptermarknader är offshoreverksamheten i Nordsjön. Det 
är olje- och gasföretag som anlitar kommersiella helikopteroperatörer för person- och 
sjuktransport och Search & Rescuetjänster (SAR) för personal på plattformarna.  

Ambulanshelikoptrar 
Då vägtransporter i regel tar för lång tid i Norge på grund av dess terräng och vägnät, 
finns det ett väl utvecklat system av helikoptrar för ambulanstransporter. Framför 
allt när den norska staten år 1988 tog ett nationellt ansvar för verksamheten och 
finansierade verksamheten med medel från stadsbudgeten blev Norge ett land med 
många ambulanshelikoptrar.  

De ambulanshelikoptrar som ingår står i beredskap dygnet runt och kan vara 
flygklara inom 15 minuter efter ett larm. Uppdrag som går ut på att flyga direkt ut till 
en skadeplats, så kallade primärtransporter, är det viktigaste för helikoptrarna, men 
de utför även sekundärtransporter (transport mellan sjukhus) och flygningar med 
kuvöser. Ambulanshelikoptrar används även i räddningstjänstuppdrag och då till 
exempel eftersök, sjöräddning och taktiska transporter. 

Skogsbrandsbekämpning 
I Norge används helikoptrar vid bekämpning av skogsbränder och de anses vara ett 
viktigt hjälpmedel för att få kontroll över stora bränder. Helikoptrar minskar även 



 32 

behovet av personal och materiel på marken. Dock är systemet med att använda sig 
av helikoptrar kostsamt och det anses finnas risk för överanvändning. 

Försvar 
Norges flygvapen hade år 2008 totalt 36 helikoptrar, vilka används för SAR-uppdrag 
(se Figur 26), uppdrag från Kystvaktens fartyg, landtransporter, stöd till 
specialförband och för internationella insatser. Norge har beställt 14 stycken 
maritima NH90 och i takt med att dessa införs kommer vissa äldre modeller att 
avvecklas. Försvarets helikoptrar används även ibland till att släcka skogsbränder, 
med undantag för SAR-helikoptrarna då det finns risk att uppgiften konkurrerar med 
beredskapen för SAR. 

  
Figur 26. Westland Sea King MK43B används för SAR (Foto: Torbjørn Kjosvold/Norges 
Försvarsmakt, 2012). 

Övriga användningsområden 
I Norge används helikoptrar ibland till att flyga ut lotsar till fartyg som transporterar 
farlig last, till exempel olja samt till fartyg som är mycket stora. Lotsarna kan 
vinschas ner, men vanligast är att helikoptern landar på fartyget. 

Ytterligare ett användningsområde är inom kollektivtrafiken och då som regional 
flygrutt som personer kan använda sig av för att ta sig från en stad till en annan. 

En annan typ av persontransporter med helikopter i Norge är VIP-transporter och 
dessa utnyttjas främst av regeringsmedlemmar.  

Framtid 
I och med klimatförändringar har Norges ingångsvärden och krav på nya helikoptrar 
förändrats något. I upphandlingar de senaste åren, av framför allt SAR-helikoptrar, 
har ett ingångsvärde handlat om att polarisen smälter och att det i sin tur innebär att 
nordostpassagen mot Ryssland på sikt kommer att vara öppen för sjötrafik under tre 
till sex månader per år. Denna förändring bedöms påverka den norska 
sjöräddningszonen då sjötrafiken kommer att öka och därmed ökar kraven på SAR-
helikoptrarnas räckvidd. En ökad mängd drivis, vilken kan innebära risker för 
sjöfarten, ställer högre krav på helikoptrarnas flygförmåga. 
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5.2.2 Finland 
I slutet av år 2008 fanns det totalt 90 helikoptrar i Finland (Statens Offentliga 
Utredningar, 2008, s. 79-90). Av dessa är 79 civila och 11 militära, de militära 
kommer dock förstärkas inom en snar framtid av 20 stycken NH90.  

Search & Rescue 
Finlands räddningstjänst är inordnad under Inrikesdepartementet med ett antal 
myndigheter som beslutande organ. Gränsbevakningsväsendet till exempel, ansvarar 
för sjöräddning och i verksamheten används främst egna helikoptrar (11 stycken 
2008) men i vissa fall även helikoptrar från Försvarsmakten. 

Gränsbevakningsväsendet använder inte bara sina helikoptrar till sjöräddning, utan 
också uppdrag som gränsbevakning, flygräddning, övervakning av 
havsmiljöföroreningar, VIP-transporter och helikopterutbildningar då de är 
utrustade med vinsch, lyftkrok, sökljus, NVG, utrustning för instrumentflygning samt 
sjukvårdsutrustning. Även polisen i Finland kan få hjälp av 
Gränsbevakningsväsendets helikoptrar.  

Ambulanshelikoptrar 
De ambulanshelikoptrar som finns i Finland övar och samarbetar regelbundet med 
Gränsbevakningsväsendet och i regel följer alltid en läkare från 
ambulanshelikopterverksamheten med när Gränsbevakningsväsendet utför 
räddningsuppdrag. Förutom detta bygger ambulanshelikopterverksamheten på att 
transportera sjukvårdspersonal till patienten, i akuta fall transportera patienten till 
sjukhus och konsultation per telefon till ambulanssjukvårdare. Grundidén för de 
finska ambulanshelikoptrarna är att endast hantera primäruppdrag och då 
transportera ut läkare till patienten. Om patientens tillstånd på väg till sjukhus skulle 
stabiliseras lastas denne över till vägambulans för fortsatt transport. 

Försvar 
Försvarsmaktens helikoptrar i Finland är sedan 1997 organiserade i en 
helikopterbataljon som ligger under armén och de tillhörde tidigare flygvapnet. 
Helikopterbataljonen används för taktiska trupptransporter, spaningsuppdrag, 
insatser med specialförband, samt flyg- och sjöräddning. Precis som Sverige och 
Norge beställde Finland år 2001 ett antal NH90 och dessa kommer att vara utrustade 
med bland annat vinsch, NVG, värmekamera, utrustning för 
skogsbrandsbekämpning samt bårar. Det finns även ett politiskt beslut om att 
helikoptrarna ska kunna användas för stöd till samhället. 

När det gäller SAR-uppdrag och utbildningsverksamhet samarbetar 
helikopterbataljonen med Gränsbevakningsväsendet. Även samarbete med polisen 
finns i samband med sökning efter försvunna personer, trafikövervakning vid stora 
incidenter, VIP-transporter och transport av polisens specialenheter. 

5.2.3 Tyskland 
Ambulanshelikoptrar 
En av världens största ambulanshelikopterflottor finns i Tyskland (Statens Offentliga 
Utredningar, 2008, s. 91-105). Där är det varje delstat för sig som ansvarar för 
helikoptrarna, hur många det ska finnas och vem som ska operera dem. Idag finns 
det tre större operatörer och de är den federala krisberedskapsmyndigheten BKK, 
motororganisationen ADAC (se Figur 27) och stiftelsen DRF. Tillsammans har de 71 
helikopterbaser och i regel finns det en helikopter per bas, men det förekommer även 
att det finns fler.  
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Figur 27. EC 135, vanlig helikopter hos ADAC (Foto: Hartmut Seidel/AirVenture, 2007). 

Flyg- och sjöräddning 
Frågor angående sjö- och flygräddning hanteras i Tyskland av the Federal Ministry of 
Transport, Building and Urban Affairs. Flygvapnet har i uppgift att utföra 
flygräddningar, medan marinen har hand om sjöräddningar.  

Försvar 
I Tyskland har armén, marinen och flygvapnet sina egna helikopterorganisationer 
och totalt rör det sig om cirka 350 stycken helikoptrar av olika modeller. Dock 
kommer en del av de helikoptrar som idag används att bytas ut i och med införandet 
av NH90. Detta innebär att man kan minska antalet helikoptrar, då de nya systemen 
har en större kapacitet och räckvidd. 

Efter andra världskriget finns det strikta regler för försvaret och hur det får användas 
för civila uppgifter, vilket medför att det man bara får ge stöd till samhället med till 
exempel räddningsinsatser. Försvarets helikoptrar får bland annat inte stödja polisen 
vid antiterroroperationer mot fartyg, men de olika delstaterna kan begära hjälp från 
de federala helikopterresurserna i samband med just räddningstjänst. Oftast är det 
då helikoptrar från försvaret eller ambulansväsendet som används. 
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6 Specifikation av Helikopter 14:s kapacitet 
I upphandlingar av ny materiel ställer FMV ett stort antal krav på materielens 
funktion och prestanda, vilka de tillverkande företagen sedan arbetar mot. Vid 
leverans genomförs en kvalificering av de krav som ingick i kontraktet, där det då 
kontrolleras och fastställs vilka krav som uppfyllts, delvis uppfyllts eller ej uppfyllts. 
Utifrån det avgör FMV om de krav som delvis eller ej har uppfyllts är av så pass stor 
betydelse för materielens funktion att leverantören bör åtgärda dem eller om det går 
att bortse från just de kraven (Hultgren, 2014). 

Nedan följer ett urval av HKP14:s egenskaper som kom ur de kravsvar som NHI har 
presenterat för FMV vid kontraktskrivandet av HKP14 (Andersson, 2014). 
Projektgruppen har valt ut och delat in i underrubriker de egenskaper som anses vara 
relevanta för uppgiften. Med hänsyn till sekretess har inte fler än dessa egenskaper 
kunnat beskrivas och några har översatts fritt från engelska.  

 

6.1 Last 
Enligt NHI (2014d): 

• Vinscherna har en maximal lyftkapacitet på 270 kg.  
• Vinscherna har en maximal längd på linan på 76,2 m. 
• Helikoptern har ett rälssystem för på- och avlastning för tunga laster. 
• Helikoptern har kapacitet att i hängande last lyfta 4000 kg. 
• Helikoptern har en lastkrok som kan monteras vid behov. 
• Bak i helikoptern finns en lastramp med bredden 1,78 m och längden 1,584 m. 
• Kabingolvet kan ha en maximalbelastning på 1500 kg/m2 (0,15 kg/cm2). 
• Koncentrerad lastkapacitet är 100 N/cm2 (10 kg/cm2). 

 

6.2 Arbetsmiljö 
• Helikoptern har ett ventilationssystem för att kunna kontrollera temperaturen 

i både cockpit och kabin (Hultgren, 2014). 
• Luftkvaliteten som styrs via ECS (Environmental Control System) är enligt 

FAR 29 och luften ska vara tillräckligt bra för att inte orsaka hälsoproblem för 
besättningen (Hultgren, 2014). 

• Utrusningen i helikoptern genomgår ett arbetsbelastningstest för att 
säkerställa att den går att operera av de antal besättningsmän angivet för 
uppdraget och inte orsakar arbetsskador (Hultgren, 2014). 

 

6.3 Klimat 
• Kabingolvet, golvstruktur och underliggande system är utformade för att tåla 

det saltvatten som under exempelvis uppdrag med vinsch kan hamna på 
kabingolvet (Andersson, 2014) 

• HKP14 kan operera i fjällmiljö och olika snöförhållanden och för att 
möjliggöra landning kan helikoptern utrustas med skidor (Andersson, 2014). 

• Helikoptern kan hovra i minst 5 minuter vid snöfall och sedan flyga därifrån 
(Andersson, 2014). 
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• HKP14 kan operera i svåra sandförhållanden med hjälp av att sandfilter 
installeras (Andersson, 2014). 

• Helikoptern och all utrustning kan operera normalt i alla klimat där 
temperaturen ligger mellan -40°C och +50°C (NHI, 2014b). 

• Helikoptern kan stå emot vindar på 90 km/h från alla riktningar.  

 

6.4 Flexibilitet 
• Det är möjligt att ställa om helikopterns uppdragsform från till exempel TTT 

till SAR och vice versa, eller från SAR till AWS eller TTT inom 2 till 4 timmar 
(Andersson, 2014). 

• Olika fästpunkter och infästningslister finns på kabingolvet för att möjliggöra 
snabb montering av utrustning (Gästgivar, 2014). 

 

6.5 Säkerhet 
• Två vajrar är fästa i kabintaket och ger möjlighet att fästa säkerhetsbälten 

(Persson, 2014). 
• Cockpit och kabin har nödutgångar enligt FAR 29 (Gästgivar, 2014). 
• Nödutgångarna möjliggör utgång på båda sidor av cockpit och kabin enligt 

FAR (Gästgivar, 2014). 

 

6.6 Ergonomi 
• Kabinutformningen, säten, kontrollpaneler med mera är designade för att 

förhindra hälsoproblem relaterade till arbetspositioner och andra 
ergonomiska problem (Hultgren, 2014).   

 

6.7 Konstruktion  
• Maximal flyghastighet då kabindörrar är öppna är 140 knop (ca 260 km/h) 

(NHI, 2014d). 
• Det finns två sidodörrar med bredden 1,60 m och höjden 1,50 m (Persson, 

2014). 
• Kabingolvet är utrustat med fästpunkter för att möjliggöra flexibla 

installationer av uppdragsutrustning och snabba uppdragsbyten (Persson, 
2014). 
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7 Genomförande 
Nedan beskrivs projektgenomförandet från idégenerering till slutgiltig utformning av 
det valda konceptet.  

 

7.1 Idégenerering 
Baserat på de egenskaper HKP14 innehar och de fakta som samlats in utfördes 
idégenereringen med hjälp av utvalda metoder. Inspiration hämtades även från 
Aircraft Interiors Expo i Hamburg dit projektgruppen åkte på studiebesök, se Bilaga 
C.  

7.1.1 Mind-maps 
För att få en tydlig bild över de funktioner HKP14 har och i vilken miljö den kan 
verka gjordes ett antal mind-maps, se Bilaga D. I den första har egenskaperna för en 
helikopter angivits, till exempel att en helikopter kan hovra och övergripande 
uppdrag som kan genomföras i det egenskapsområdet. I den andra mind-map:en 
beskrevs olika miljöer som HKP14 kan verka i samt den uppdragsutrustning som 
finns i dagsläget. Även utrustning som projektgruppen föreställer sig kan finnas är 
beskrivna. Ytterligare en typ av mind-map gjordes där verksamheter i samhället 
listades utifrån olika kategorier, till exempel infrastruktur.  

7.1.2 Funktionsnedbrytning 
För att få en ökad uppfattning av funktionaliteten hos en helikopter gjordes även en 
funktionsnedbrytning, som ett komplement till mind-maps:en. Denna metod har 
används i tidigare designprojekt under utbildningen. Enligt Ullman (2010, s. 181-
186) är funktionsnedbrytning ett användbart verktyg för att bättre förstå de olika 
funktionerna i en produkt och på så sätt förstå helheten. Vanligtvis används detta för 
att kartlägga flöden av material, energi och information i en produkt. Projektgruppen 
har använt sig av ett antal typiska mekaniska designfunktioner, men anpassat dessa 
till uppgiften. Nedan finns ett antal verb listade och förslag på vad HKP14 skulle 
kunna utföra.  

Absorbera/ta bort: 
Snö, löv, smådjur/insekter, vatten, sand, olja 

Ändra: 
Kurs, vind, hastighet, riktning, höjd 

Förstärka: 
Tillgänglighet, signaler, synfält, översikt, information, lager, nattflygningar 

Styra/Guida: 
Fartyg, lotsar, polisinsatser, brandkår, ubåtar, armén, trafik 

Montera: 
Utrustning, bårar, balkar, elkraftlinjestolpar, pålar i vatten 

Röja/Undvika: 
Att bli sedd, laviner, minor, vägspärrar, tullen, köer 

Samla: 
Data, människor, metaller, bilder, signaler, mark- och vattenprover, skräp i haven, 
olja, snö, vatten 
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Utföra: 
Uppdrag, vattenspridning, snabb förflyttning 

Kontrollera: 
Lägen, väder, tågräls, vägar, vatten- och markprover, drönare 

Konvertera: 
Sand à betong, snö à vatten, sol à energi, signaler à information, sten à sand, 
smutsigt vatten à rent vatten 

Leda bort: 
Vatten, sand, bränder, uppmärksamhet 

Fästa: 
Utrustning, last, skidor, ”bambi bucket”, magnet, kran, lampor, banderoll  

Öka/Minska: 
Tillgänglighet, avstånd 

Slå samman/dela: 
Olja och vatten, mjölk och fett 

Lyfta: 
Människa, djur, last, små fordon, båtar, små maskiner, vatten, mat, medicin, träd, 
byggmateriel, stolpar 

Begränsa: 
Oljespridning, skogsbränder, luftrummet, kriminellas flykt 

Lokalisera/Orientera: 
Fartyg, människor, bränder, trafik, ubåtar, oljeutsläpp, hemliga ställen, djur, 
material, fiender 

Flytta: 
Människor, fordon, träd, båtar, materiel, vatten 

Skydda: 
Människor, mat, värdefull last, utrustning, luftrum, strategiska byggnader, vatten, 
mark 

Frigöra: 
Vatten, last, människor, drönare, hydrofoner, båtar, skotrar, kalk, kemikalier, frön, 
mat, information, oljebakterier 

Korrigera: 
Positioner 

Säkra: 
Ett område, utrustning, människor, farliga ämnen 

Skärma: 
Sol, vind, regn, kyla, värme, föroreningar 

Starta/Stoppa: 
Fordon, ubåtar 

Lagra: 
Prover, blod, laboratorieutrustning, data, medicin 
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Tillhandahålla/Stödja: 
Samhället, försvaret, internationellt, radar, sonar, GPS, lastkrok, vinsch, väderradar, 
NVG, medicinsk utrustning, kommunikation 

Översätta: 
Krypterat språk, koder, signaler 

 

7.2 Koncept 
Utifrån idégenereringen togs fem olika koncept fram, vilka ansågs möta den kravbild 
som fanns från FMV. Koncepten bestod av övergripande tankar och funderingar och 
inga specifika tekniska lösningar beskrevs närmare. Detta för att mindre realistiska 
koncept inte skulle väljas bort endast baserat på realiserbarheten i dagsläget. 

Imageboards är ett bra sätt att visualisera en känsla, miljö eller målgrupp och för att 
ge en bild av idéerna och koncepten skapades imageboards för varje koncept. Dessa 
presenterades i en konceptpresentation för inblandade parter.  

7.2.1 Laboratorium 
Konceptet Laboratorium (se Figur 28) handlar om att vid situationer som till exempel 
epidemier, kärnkraftsolyckor och förorenade hav kunna bistå med kunskap och 
teknik för att utföra provtagningar och analyser i ett mobilt laboratorium. Genom att 
utnyttja helikopterns förmåga att nå otillgängliga platser kan prover tas i ett tidigare 
skede än vad som är möjligt med annat transportmedel. Att på plats analysera 
proverna ger möjlighet att snabbt få svar på de prover som tas. Exempel på 
utrustning som kabinen kan utrustas med är arbetsbord, analysutrustning och 
provrör. 

 
Figur 28. Imageboard för konceptet Laboratorium.  

7.2.2 Ledningscentral 
I detta koncept är helikoptern och dess kabin en ledningscentral, se Figur 29. 
Situationer som kan uppstå där en ledningscentral kan behövas är vid katastrofer, 
kriser och spaningsarbeten. Exemplet katastrofer kan förkomma i många olika 
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former, allt från naturkatastrofer till fartygsolyckor, men gemensamt är behovet av 
att snabbt få en överblick över det drabbade området. Från helikoptern ska man 
kunna kommunicera, övervaka och leda insatser via exempelvis drönare. Även i detta 
koncept är fördelarna med att använda en helikopter att man kan hovra, flyga lågt 
och nå otillgängliga områden.  

Utöver det ledningssystem som idag finns i HKP14, kan möjlig utrustning vara 
projektor och duk, kamera och arbetsbord. Även utrustning för 
informationsinsamling och lagring bör finnas. 

 
Figur 29. Imageboard för konceptet Ledningscentral.  

7.2.3 Sjukhus 
I konceptet Sjukhus är tanken att ta de redan existerande uppdragsutformningarna 
CASEVAC och MEDEVAC ett steg längre och ha möjlighet att i kabinen utföra till 
exempel akuta operationer i situationer där patienten på annat sätt inte kan tas till ett 
sjukhus. Utrustning som skulle komplettera den redan befintliga är operationsbord, 
instrument och monitorer. Se beskrivande bilder i Figur 30 nedan.  
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Figur 30. Imageboard för konceptet Sjukhus.  

7.2.4 Vattenrening 
Konceptet Vattenrening syftar till att bistå människor med dricksvatten i situationer 
där detta är en bristvara, se Figur 31. Exempel på sådana situationer kan vara olika 
typer av katastrofer, förorenat dricksvatten eller torka. Helikopterns uppgift skulle då 
vara att med hjälp av lämplig teknik antingen avsalta saltvatten eller rena förorenat 
dricksvatten. Utrustning som kan behövas för att utföra detta är slangar för att 
pumpa upp vatten, vattenbehållare och reningsverk. Även utrustning för att kunna ta 
vattenprover och kontrollera kvalitén på vattnet kan komma till användning. 

 
Figur 31. Imageboard för konceptet Vattenrening.  
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7.2.5 Återvinningscentral 
Att använda HKP14 som en återvinningscentral skiljer sig något från de andra 
koncepten, framför allt eftersom detta skulle kunna användas i ett kontinuerligt 
underhåll av miljön. Uppgiften skulle gå ut på att med olika typer av 
uppsamlingsverktyg samla upp skräp som finns i naturen, se Figur 32. Som en följd 
av detta skulle en återvinningsprocess kunna startas redan i helikoptern, till exempel 
med hjälp av en materialpress och sorteringsbehållare.  

 
Figur 32. Imageboard för konceptet Återvinningscentral.  

 

7.3 Beslutsunderlag 
Efter diskussion med handledarna på FMV togs sex huvudkriterier fram som berörde 
realiserbarhet, driftskostnader, anskaffning av utrustning, flexibilitet, samhällsbehov 
samt användarvänlighet. Dessa övergripande kriterier bröts sedan ned till mätbara 
och mer beskrivande delkriterier som Pughs beslutmatris baserades på. Under 
diskussionen viktades också kriterierna efter vad handledarna ansåg som viktigast för 
det nya användningsområdet till HKP14. Till exempel var realiserbarheten av låg 
betydelse medan behovet ur samhällssynpunkt av stor vikt.  

Tre Pughs beslutsmatriser gjordes för att kunna göra ett val av koncept för 
vidareutveckling, se Bilaga E.  

I den första matrisen valdes Återvinningscentral som referens eftersom den ansågs 
minst genomtänkt samt för att undersöka om de andra koncepten fick ett bättre betyg 
än referensen. Det resulterade i att referensen fick lägst poäng och det 
rekommenderade konceptet blev Vattenrening.  

För att se om Vattenrening var det bästa konceptet gjordes en till matris där den 
valdes som referens. I denna matris togs konceptet Återvinning bort, då den fick 
avsevärt lägre betyg än de andra och bedömdes som ej genomförbar. Resultatet av 
denna matris visade att Vattenrening och Ledningscentral valdes för 
vidareutveckling.  
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Efter en till diskussion med handledare på FMV gjordes ytterligare en matris med 
nationellt fokus. Även i denna matris valdes Vattenrening som referens för att se om 
detta koncept skulle hålla sin ledande position utifrån ett svenskt samhällsperspektiv. 
Resultatet visade att så ej var fallet. Laboratorium bedömdes bäst lämpad för fortsatt 
utveckling i den sista matrisen.  

Rekommendation 
Utifrån dessa beslutsmatriser rekommenderades konceptet Vattenrening då den 
rankades högst flest gånger. Vattenrening är även det koncept där uppdraget kan 
utföras i luft såväl som på land plus att utrustningen som krävs ännu inte är anpassad 
för HKP14:s kabin, vilket skulle kräva modifiering av den befintliga teknik som finns 
för rening av vatten. I utformningen av kabinutrustning för detta koncept skulle 
också hänsyn till vikt och balans behövas, vilket gjorde Vattenrening till en större 
utmaning för projektgruppen.  

Beslut 
Efter resonemang med handledarna på FMV beslutades att koncept Vattenrening 
skulle vidareutvecklas, då det ansågs mest utmanade, både för FMV och 
projektgruppen. Det bestämdes även att konceptet Laboratorium skulle utvecklas i 
mån av tid. 

 

7.4 Vattenrening 
För att kunna utforma kabinen för vattenrening behövdes mer kunskap om olika 
vattenreningsmetoder. Fakta och information om olika anläggningar och kapacitet 
undersöktes för att komma fram till vilken process som skulle vara bäst lämpad i en 
helikopter. Två utbredda metoder är destillering och omvänd osmos, men valet föll 
på det senare då det ansågs mer komplext att installera en anläggning där vatten 
värms upp och förångas. Även kunskapen om att omvänd osmos används på ubåtar 
för att förse dess besättning med dricksvatten bidrog till valet av metod (Andersson, 
2014). 

Omvänd osmos är en membranfiltreringsmetod som används för att rena vatten och i 
huvudsak avsaltning av havsvatten, men metoden används allt oftare utomlands för 
att rena yt- och grundvatten (Nationalencyklopedin, 2014c). Metoden går ut på att 
med hjälp av ett yttre tryck får vattenmolekyler att vandra genom ett semipermeabelt 
(halvgenomträngligt) membran. Resultatet blir att endast vattenmolekyler kan tränga 
igenom membranet, medan saltet stannar kvar på andra sidan (Swedish Global Trade 
Center, 2014). 

7.4.1 Konceptdesign  
Efter att olika typer av vattenreningsverk med omvänd osmos undersökts, fick 
projektgruppen en uppfattning om dimensioner och vad som skulle kunna få plats i 
kabinen. För att kunna göra en realistisk utformning gick projektgruppen även 
tillbaka till specifikationen över HKP14:s kapacitet och egenskaper. Ett alternativ av 
kabinutformningen (konfiguration 1) skissades upp och såg ut enligt Figur 33 och 
Figur 34 nedan. Där sugs förorenat vatten upp med hjälp av en pump till 
vattentanken som har en centrerad placering i främre delen av kabinen. Vattnet 
transporteras sedan vidare via slangar till vattenreningsverket som är fastmonterad 
på väggen på den högra långsidan. Med omvänd osmos renas vattnet på molekylnivå 
och leds sedan vidare i ett rörsystem till mindre vattendunkar, vilka är monterade på 
var sida om tanken med förorenat vatten. Dunkarna går sedan att koppla bort från 
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rörsystemet och bäras ut. Tre säten för besättningen är placerade på vänster långsida, 
mittemot vattenreningsverket.  

 
Figur 33. Toppvy av konceptuell utformning av utrustning i kabinen.  

 

Figur 34. Sidovy av konceptuell utformning av utrustning i kabinen. 

I en diskussion med Bengt Persson från T&E i Linköping visade det sig dock att 
denna utformning hade en del brister i placeringen av de olika delarna. Dessa brister 
identifierades: 

• Tanken med förorenat vatten bör inte blockera öppningen till cockpit. 
• Vattnet i slangarna bör inte cirkulera fram och tillbaka i kabinen. 
• För få behållare med renat vatten. 
• Få alternativ för avlämning av renat vatten. 
• För många personer i besättningen. 

Baserat på ovanstående punkter gjordes ytterligare en kabinutformning 
(konfiguration 2), se Figur 35. Grundtanken är fortfarande densamma, men dessa 
förändringar genomfördes:  

• Besättningen reducerades till två personer och sätena flyttades fram i kabinen. 
• Tanken med förorenat vatten dimensionerades om och flyttades åt vänster. 
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• Vattenreningsverket flyttades över till vänster långsida. 
• De 10 små vattendunkarna blev 8 små och en större behållare, samt 

placerades på höjden på höger långsida med hjälp av bårställning. 
• En vinsch och golvvinsch tillkom. 

 
Figur 35. Uppdaterad utformning av utrustning i kabinen, sett uppifrån.  

I och med dessa förändringar blev arbetsytan för besättningen smidigare och en 
bättre åtkomst till nödutgången vid cockpit uppstod. Besättningen har även större 
tillgänglighet till det rena vattnet och nu två sätt att leverera det på, antingen via 
sidodörren där dunkarna kan vinschas ned eller via rampen där den större 
vattenbehållaren via räls kan dras ut ur helikoptern. För att öka mängden renat 
vatten som kan lagras i helikoptern tillkom en större vattenbehållare och denna 
placerades under en bårställning med två hyllplan på vilka de små dunkarna fixeras. 
Dessa förändringar bidrog även till att fler av HKP14:s egenskaper utnyttjades såsom 
vinsch, lastning via ramp och golvvinsch. 

7.4.2 Vikt och balans 
De två alternativen av kabinutformningsutrustning utvärderades utifrån vikt och dess 
placering i de olika kabinzonerna, se Figur 36. Detta gjordes för att se vilken 
konfiguration som hade den bäst lämpade tyngdpunkten i helikoptern.  

 
Figur 36. Kabinzonernas avstånd till origo i X-led (Persson, 2014b).  

För att få en så tydlig bild som möjligt av hur utformningen påverkar vikten och 
balansen i helikoptern delades varje konfiguration in i fyra scenarion;  
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• Utformning från start. Helikoptern är fulltankad och inget vatten är hämtat (a) 
• Vatten har fyllts på till vattentanken i kabinen, cirka en timmes flygning från 

start (b) 
• Helikoptern landar/hovrar vid målplatsen, en timmes färd från b, då är 

dunkarna/behållaren fulla (c)  
• Landning vid basen, allt vatten är då renat eller levererat och bränsletanken är 

nästan tom (d)  

I Tabell 4 nedan visas utrusningen som är planerad för konfiguration 1 i scenario a, 
dess vikt och avstånd från X- och Y-axeln. MX och MY är momentet för varje 
utrustning enligt Ekvation 3:1. Tyngdpunkten i X-led (XCG) är beräknad enligt 
Ekvation 3:2 och i Y-led (YCG) enligt Ekvation 3:3. Scenario b, c och d finns i Bilaga 
F.  

Tabell 4. Vikt- och balansberäkning vid start för konfiguration 1. 

 
Vikt- och balansberäkningen för konfiguration 2 vid scenario a resulterade i Tabell 5 
nedan. I denna utformning reducerades antalet dunkar, men en större 
vattenbehållare tillkom. Även en besättningsman togs bort. Resterade beräkningar 
för konfiguration 2 finns i Bilaga F.  
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Tabell 5. Vikt- och balansberäkning vid start för konfiguration 2. 

 
Figur 37 nedan visar resultatet av beräkningarna i ett vikt- och tyngdpunktsdiagram, 
där röda prickar representerar konfiguration 1 och lila prickar konfiguration 2. Ju 
längre åt höger prickarna befinner sig desto mer baktung är helikoptern. Scenario a 
och d för konfiguration 1 hamnade utanför det markerade området, vilket betyder att 
utformningen på kabinen inte är godkänd ur balanssynpunkt.  

 
Figur 37. Tyngdpunktsdiagram i X-led för scenario a, b, c och d.  

Vikt och tyngdpunkten i Y-led representeras i Figur 38 nedan. Helikoptern har en 
stabil balans då YCG=0. Konfiguration 1 visade sig vara helt symmetrisk i alla 
scenarion medan konfiguration 2 hamnade på olika ställen, dock innanför godkänt 
område.  
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Figur 38. Tyngdpunktsdiagram i Y-led för scenario a, b, c och d. 

7.4.3 Modellering 
Utifrån resultatet av vikt- och balansberäkningarna och kravet från FMV att 
möjligheten till nödevakuering inte får hämmas valdes konfiguration 2 att modelleras 
upp. Denna version är även mer användarvänlig då det är lättare för besättningen att 
nå och leverera det rena vattnet via vinsch eller ramp. I konfiguration 2 är även 
mängden slang i kabinen reducerad.  

För att på ett tydligt sätt kunna visa utformningen av kabinen gjordes först en 
förenklad CAD-modell av helikoptern, se Figur 39.  

 

 
Figur 39. Renderad bild på HKP14.  

Ett annat krav från FMV var att utrustningen för det nya användningsområdet skulle 
fästas i de befintliga fästpunkter som finns i kabinen och för att möta detta krav 
märktes alla relevanta infästningspunkter upp på golvet och väggarna i kabinen i 
CAD-modellen, se Figur 40. 
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Figur 40. Infästningspunkter i kabingolvet.  

Baserat på konfiguration 2 modellerades utrustningen och placerades ut i kabinen 
enligt Figur 41 nedan.  

 
Figur 41. Kabinutformning från ovan.  

Två stolar för besättningen är placerade till höger i främre delen av helikoptern. De är 
av den stolsmodell som idag finns certifierad för HKP14 och har måtten 446 x 517 x 
1505 mm. En golvvinsch finns centrerad i främre delen av helikoptern och är även 
den befintlig utrustning för HKP14. I främre delen av helikoptern på vänster sida i 
helikopterns färdriktning återfinns en vattentank vilken har måtten 1500 x 700 x 
1000 mm och rymmer 1 m3 förorenat vatten. Tanken placeras i en behållare och 
spänns fast med hjälp av spännband, behållaren är monterad i infästningspunkter i 
golvet. Via den större slangen pumpas vatten upp till tanken från sjö eller hav.  

I den bakre helikopterdelen, också den på vänster sida i färdriktningen, står 
vattenreningsverket och är via en slang ihopkopplad med vattentanken. 
Vattenreningsverket har måtten 2205 x 580 x 1630 mm och har getts en maximal vikt 
på 200 kg. Via ytterligare en slang är vattenreningsverket sammankopplat med de 
vattendunkar och vattenbehållare som ska förvara det renade vattnet. 
Vattendunkarna är placerade på en bårställning vilken i andra uppdragsutformningar 
för HKP14 används för att placera bårar med nödställda på, den har måtten 2000 x 
630 x 1505 mm. Vattendunkarna rymmer 25 l och har måtten 260 x 400 x 292 mm. 
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Dessa fixeras på hyllorna med spännband medan vattenbehållaren fästs via en 
ställning som är monterad i golvet. Behållaren har en dimension på 1600 x 500 x 500 
mm och rymmer 400 l. Figur 42, Figur 43 och Figur 44 nedan visar en förenklad 
realisering av utrustningsutformningen i kabinen.  

 
Figur 42. Perspektivbild på kabinutformningen från vänster i färdriktningen.  
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Figur 43. Perspektivbild på kabinutformningen från höger i färdriktningen.  

  
Figur 44. Kabinutformning sett utifrån.  
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Förslag på tekniska lösningar 
I det nya utformningsförslaget har redan befintlig och godkänd utrustning för HKP14 
såsom säten, vinsch, golvvinsch och bårställning använts. Den utrustning som krävs 
för själva vattenreningen behöver dock anpassas speciellt för HKP14 och nedan följer 
några tekniska lösningar som idag finns på marknaden.	  

Figur 45 nedan visar en omvänd osmos-anläggning (Eurowater, 2014) och för att den 
ska fungera och ge tillfredsställande kvalitet på dricksvattnet behövs, utöver tekniken 
för omvänd osmos, dessa komponenter: 

• Högtryckspump 
• Förbehandling 

o 1) Sandfilter  
o 2) Partikelfilter - finns även med aktivt kol  
o 3) Järn- och manganfilter  
o 4) Kolfilter  
o 5) Avhärdning  
o 6) Patronfilter 

• Kvalitetskontroll 
• Mineralfilter 

 
Figur 45. Omvänd osmos-anläggning (Eurowater, 2014).  

Det behövs även en lösning för att på ett smidigt sätt pumpa upp vatten. En 
utformning skulle kunna se ut enligt Figur 46. Där finns en slang i en slangtrumma 
på utsidan av helikoptern som automatiskt hissas ned till vattnet och tillåter 
helikoptern att pumpa upp vatten under hovring. Vattnet leds sedan vidare via rör 
under helikoptern vilka leder till en vattentank inuti helikopterkabinen (Airbus 
Helicopters, 2011).  
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Figur 46. EC225 med inbyggt system för vattenpumpning (Foto: Patrick Penna/Airbus 
Helicopters).  

Restprodukter 
Oavsett om det är saltvatten som avsaltas eller vatten som renas från organiska 
material bildas restprodukter som måste tas om hand. 

Ett alternativ som kan användas för att ta vara på det slam som blir över från 
vattenrening är att producera biogas. Biogas kan produceras från många olika 
organiska material såsom matavfall och gödsel och däribland slam från vattenrening. 
(Naturvårdsverket, 2012). På detta sätt kan det organiska avfallet ingå i ett kretslopp 
av energi. 

I fallet där saltvatten avsaltas blir restprodukten en lösning med höga salthalter och 
om allt släpps ut koncentrerat i havet på ett enda ställe kan det skada marina 
organismer och påverka havets ekosystem (Allt om Vetenskap, 2008). Alternativet 
kan vara att släppa ut saltlösningen från helikoptern under flygning och på så vis 
sprida ut restprodukten.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel analyseras hela projektet och en diskussion förs kring planeringen, 
genomförandet och resultatet.  

 

8.1 Planeringen av arbetet 
Examensarbetet planerades för 400 timmar utspritt på 12 veckor, vilket gav en god 
tidsmarginal och utrymme för ändringar under arbetets gång. De ändringar som har 
gjorts var dels en förlängning av fas 2 med en vecka och dels en tidigareläggning av 
slutpresentationen med en vecka. Anledningarna till detta var flera, men det berodde 
främst på att projektgruppen ansåg att det var möjligt rent tidsmässigt. Detta 
resulterade i att den totala projekttiden löpte över 11 veckor.  

Tidsplanen gjordes som en kalender där veckor och dagar fanns på x-axeln och på y-
axeln listades de delmoment som examensarbetet i olika faser bestod av. Även varje 
projektmedlems tidsrapportering skedde i samma dokument, vilket gjorde det enkelt 
att se var i tidsplanen de olika momenten genomfördes. Tidsplanen summerades i 
uppskattad tid och senare det verkliga utfallet.  

För att säkerställa att tidsplanen för examensarbetet följdes gjordes även en FMEA 
(se Bilaga A) vid arbetets början. I denna listades oönskade händelser som skulle 
kunna inträffa och förebyggande åtgärder till de olika situationerna. FMEA:n 
användes under projektets gång som ett hjälpmedel vilket projektgruppen kunde falla 
tillbaka på om något problem dök upp. Vissa situationer dök upp, men kunde 
åtgärdas relativt snabbt då de uppkom tidigt i arbetet. 

Projektgruppen beslutade i början av examensarbetet att ha liknande upplägg som 
The Mechanical Design Process för att på ett metodiskt sätt generera en lösning. 
Detta har fungerat bra och de olika delmomenten har passat uppgiften väl. 
Projektmedlemmarna har använt sig av denna process i tidigare projekt under 
utbildningen och det kan vara en bidragande faktor till det smidiga arbetssättet. 

 

8.2 Faktainsamling 
De delar i projektet som har bestått av faktainsamling har spelat en avgörande roll för 
examensarbetet, då ingen av projektmedlemmarna hade särskilt djupa kunskaper om 
helikoptrar och dess användningsområden. Stor del av denna information, framför 
allt beträffande HKP14, hämtades från FMV genom dokument och sakkunniga 
personer. Allmän information om helikoptrar och användningsområden hämtades 
från flera olika källor och ökade projektgruppens förståelse för vad som skulle kunna 
vara möjligt att genomföra i en helikopterkabin.  

Att det ordnades så att projektgruppen i ett tidigt stadium kunde åka ner till T&E i 
Linköping och på närmare håll ta en titt på HKP14 var värdefullt för att förstå 
problemformuleringen och helikopterns möjligheter och begränsningar.  

Trots att många av de dokument som FMV behandlar är sekretessbelagda har 
projektgruppen ändå kunnat få tillräckligt med nödvändig information från öppna 
dokument. 

Det som ansågs problematiskt under denna fas var att veta vad som behövde 
avhandlas i rapporten, hur djupgående dessa delar skulle vara och att nå en lämplig 



 56 

vetenskaplig nivå på arbetet. I slutändan avhandlar rapporten de områden som 
ansågs mest relevanta för de mål som i början sattes upp. 

 

8.3 Koncept 
Faktainsamlingen gav en tydlig överblick över de användningsområden som finns i 
dagsläget. Dock var det till en början svårt att finna nya lösningar som inte föll inom 
ramarna för befintliga områden, områden där helikoptern endast används som ett 
transportmedel eller där uppdraget ansågs som kommersiellt. Här kom de olika 
idégenereringsmetoderna till stor nytta.  

Brainstorming användes som ett första steg i konceptfasen för att strukturera upp 
alla tankar och idéer kring helikopterns förmågor och resulterade i mind-maps som 
återfinns i Bilaga D. I nästa steg användes metoden brainwriting och då i syfte att få 
fram saker som återfinns i ett samhälle.  

De mind-maps som gjordes var en bra början för att kunna utforma nya koncept, 
men för att ta idégenereringen ett steg längre påträffades och användes ett annat 
verktyg, nämligen funktionsnedbrytning, där en rad intressanta egenskaper 
upptäcktes och projektgruppen fick fördjupad förståelse för vad en helikopter skulle 
kunna uträtta. En metod som i början av projektet ansågs användbar var analogi, 
men det visade sig att så inte var fallet. Projektgruppen insåg i konceptfasen att 
metoden inte skulle bidra till något mer än det som genererades med hjälp av 
brainstorming, brainwriting och funktionsnedbrytning.  

I resultatet av idégenereringsmetoderna förekommer inte bara nya idéer på 
användningsområden utan även befintliga. Projektgruppen valde dock att avgränsa 
sig från att behandla dessa områden, då de ansågs redan väl utvecklade och 
analyserade. Detta ledde till att de koncept som togs fram byggde på verksamheter 
som i samhället är befintliga, men inte anpassade för helikoptrar.   

För att bestämma vilket koncept att gå vidare med användes Pughs beslutsmatris i 
beslutsprocessen. Det bedömdes vara ett lämpligt tillvägagångsätt, dock delades de 
övergripande kriterierna, som projektgruppen fick av FMV, upp i flera delkriterier för 
att få ett pålitligare resultat. Beslutsmatrisen upprepades även ett antal gånger och 
detta ansågs också nödvändigt för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  

 

8.4 Vidareutveckling av valt koncept 
I slutet av konceptfasen beslutades det att gå vidare med ett koncept som skulle 
vidareutvecklas och presenteras som ett nytt användningsområde. Det beslutades 
även att ytterligare ett koncept skulle vidareutvecklas om tid fanns, dock insåg 
projektgruppen tidigt i vidareutvecklingsfasen att detta inte skulle vara möjligt 
tidsmässigt. Det prioriterades att fokusera på ett koncept och utveckla det så mycket 
som möjligt. 

För att kunna realisera det valda konceptet krävdes kompletterande fakta rörande 
användningsområdet, både gällande metod och utrustning. Det visade sig emellertid 
finnas begränsat med tillgänglig information gällande de dimensioner som berörde 
examensarbetet. I och med detta har dimensioner från olika alternativ kombinerats 
för att passa helikopterkabinen. 
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Momentet vikt och balans visade sig vara av större relevans för 
utrustningsutformningen än vad som först antogs och sågs över senare i fasen än vad 
som var önskvärt. Hade vikt- och balansberäkningar gjorts tidigare hade fler 
scenarion testats och utformningen kunde eventuellt förbättrats. 

Som planerat visade sig CAD och dess 3D-miljö vara användbar för att kunna få en 
tydlig överblick över realiserbarheten och användarvänligheten av den nya 
kabinutformningen. Hela helikoptern, och inte bara ett tomt rum, modellerades i 
Creo Parametric. Detta för att ytterligare tydliggöra vilken miljö som utrustningen 
placerades i och för att möta FMV:s krav på att befintliga infästningspunkter 
nyttjades. KeyShot användes i syftet att få modellen verklighetstrogen då färg, 
material och ljus redigerades här. Photoshop användes inte under examensarbetet 
eftersom de bilder som skapades i KeyShot var tillräckliga och Illustrator användes 
inte heller då projektgruppen valde att skissa på fri hand.  

Tillgången till ritningar med dimensioner och till själva HKP14 var under 
examensarbetet begränsad, vilket har medfört att antaganden gällande utseende och 
mått har gjorts. Projektgruppen anser ändå att dimensioner av störst relevans, såsom 
kabinutrymmet och infästningspunkter i golv, har återskapats korrekt. Även 
begränsad tillgång till kravspecifikationer och HKP14:s egenskaper försvårade 
utformningsarbetet, då möjligheten att okända existerande egenskaper, vilka kan ha 
förbättrat utformningen, finns. Dock anser projektgruppen att den nya tillämpningen 
och utformningen utnyttjar många av de egenskaper som listades i specifikationen 
över HKP14:s kapacitet. 

Det svåra i denna fas var för projektgruppen att veta hur långt vidareutvecklingen 
skulle tas och att hitta en lämplig nivå där förslaget blev tillräckligt detaljerat utan att 
överskrida tidsramen för examensarbetet.  

Att avgöra hur uppdragsutrustningen skulle fungera i verkligheten var svårt, då 
tekniken som krävs för det nya användningsområdet inte avhandlats på ett djupare 
plan i detta projekt. Det ska dock tilläggas att det inte ingick i målsättningen för 
examensarbetet. 
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9 Slutsats 
Examensarbetet har utförts som planerat med avseende på den tidsplanering som 
gjordes vid starten av projektet. Målen som sattes upp för detta examensarbete anses 
vara uppfyllda. 

• Kartlägga befintliga användningsområden för att få ett tydligt utgångsläge. 

• Ge förslag på minst tre koncept på ytterligare tillämpningar för HKP14. 

• Designa underlag för det mest lämpade konceptet. 

• Utforma förslaget så att det blir kompatibelt med HKP14. 

• Med hjälp av modellering visa realisering och användbarhet av förslaget. 

En kartläggning av befintliga användningsområden för HKP14 har gjorts och även en 
övergripande kartläggning av några andra länders användningsområden för 
helikoptrar.  

Totalt fem koncept på ytterligare tillämpningar för HKP14 genererades och underlag 
för det koncept som ansågs mest lämpat designades. 

Förslaget utformades så att det blev kompatibelt med HKP14 med hjälp av befintliga 
metoder för ändring av uppdragsutformning av helikoptern, såsom vikt och balans. 
Hänsyn har även tagits till de infästningspunkter som kabinen innehåller.  

Med hjälp av CAD-modeller visades realiseringen och användarbarheten av den nya 
kabinutformningen.  

Att ta fram nya tillämpningar som ska rendera i ett förslag på ny uppdragsutrustning 
och hur denna ska placeras i kabinen var de två huvudsyftena med examensarbetet 
och detta fullföljdes. Även önskemålet att påvisa alternativa användningsområden för 
befintlig utrustning möttes då det nya förslaget till viss del utnyttjar befintlig 
utrustning i kombination med ny uppdragsutrustning. 
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10  Rekommendationer 
De rekommendationer som projektgruppen har för en ytterligare vidareutveckling av 
den nya tillämpningen av HKP14:s kabin är följande: 

• Vattenreningsverket behöver anpassas speciellt för just HKP14 och framför allt 
med hänsyn till att nå låga nivåer på dimensioner såsom vikt och mått. En lätt 
konstruktion på vattenreningsverket gör det möjligt för helikoptern att kunna 
pumpa upp och transportera större mängder förorenat vatten. 
 

• Hur energitillförseln ska ske för att driva vattenreningsverket har inte 
behandlats i detta examensarbete och behöver ses över. 
 

• Fastspänningsanordningar utöver de befintliga fästpunkter som finns i 
kabingolvet och väggar bör undersökas för att exempelvis säkra 
vattendunkarna. 
 

• Projektgruppen rekommenderar även att alla vattenbehållare får en 
konstruktion med minimal risk för hål och sprickor som kan orsaka läckage 
under flygning.  
 

• En vidareutveckling av konceptet Laboratorium rekommenderas då det ansågs 
intressant men inte fick utrymme i examensarbetet.  
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Bilaga A: FMEA för examensarbetet 
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Bilaga B: Studiebesök till T&E i Linköping 
Projektgruppen åkte den 2 april 2014 tillsammans med Per Gästgivar till Linköping 
och FMV:s Test & Evalueringsverksamhet där. Syftet var att få se och utforska HKP14 
och dess kabinutrymme i ett så tidigt skede som möjligt. På plats i Linköping fanns 
två stycken HKP14 vilka projektgruppen fick kliva in i och många av dess funktioner 
förklarades av Bengt Persson, provingenjör på T&E. Med hjälp av en fotograf från 
FMV kunde projektgruppen få med sig hem ett antal bilder på kabinen. Bilderna 
nedan visar dels hela kabinutrymmet, dels detaljer så som infästningspunkter på golv 
och vägg för stolar och bårar, vinsch och vajrar i tak för fastspänning. Foto: Niklas 
Granlund/FMV.  
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 VII 

Bilaga C: Studiebesök till Aircraft Interiors Expo i 
Hamburg 

 
Projektgruppen åkte mellan den 8-10 april 2014 till Aircraft Interiors Expo i 
Hamburg. Med från FMV åkte Joachim Hultgren och Kjell Andersson.  

På denna mässa fanns över 500 utställare från alla möjliga områden inom 
kabininredning, allt från mattor och lyxiga säten till värmeskåp och mediasystem. 
Syftet med denna resa var att finna inspiration och få en inblick i vad som är möjligt 
att genomföra med ett kabinutrymme.  

Nedan finns bilder på interiör som ansågs relevanta för examensarbetet. Foto: Emma 
Gryting.  
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Bilaga D: Idégenerering 
Figur D1. Mind-map baserat på en helikopters egenskaper. 
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Figur D2. Mind-map baserat på Helikopter 14:s verksamhetsmiljöer.  
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Figur D3. Verksamheter och typer av rum i samhället utifrån olika kategorier.  
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Bilaga E: Pughs beslutsmatris 
Tabell E1. Återvinning som referens. Vattenrening rekommenderas.  
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Tabell E2. Vattenrening som referens. Vattenrening och Ledningscentral rekommenderas.  
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Tabell E3. Nationellt perspektiv med Vattenrening som referens. Laboratorium rekommenderas.  
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Bilaga F: Vikt- och balansberäkningar 
Tabell F1. Konfiguration 1:s vikt- och balansberäkning vid fyra olika scenarion.  
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Tabell F2. Konfiguration 2:s vikt- och balansberäkning vid fyra olika scenarion.  
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