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Sammanfattning 
Efterfrågan på flygningar till och från Bromma flygplats har stadigt ökat de senaste åren, trots att 

flygplats har begränsade öppettider, strikta miljökrav och har svårt att expandera sin infrastruktur. 

För att kunna möta den ökande efterfrågan vill Bromma flygplats öka sin effektivitet genom att 

samtliga aktörer på flygplatsen delar med sig av relevant information. Denna typ av samarbete kallas 

för som Airport Collaborative Decision Making (A-CDM), med hjälp av samarbete kan flygplatsens 

olika aktörer enklare planera sin verksamhet och ta bättre beslut baserat på faktagrundad och 

tidsaktuell information. 

Syftet med denna rapport har varit att författa en förstudie åt Bromma flygplats, förstudien har 

inletts med en nulägesanalys av Bromma flygplats nuvarande organisation och flygoperativa process. 

Detta för att utreda hur Bromma flygplats nuvarande rutiner och organisation ser ut. Därefter har en 

genomgång av Bromma flygplats informationsdelning rutiner gjorts. En sammanfattning har även 

gjorts av Eurocontrols implementeringsmanual, en tidigare implementeringsstudie av A-CDM samt 

en intervju genomförts med avsikten att presentera vad som generellt krävs för att kunna 

implementera A-CDM på en flygplats. Granskningen av Bromma flygplats informationsdelning och 

hur det generella implementeringsarbetet ska gå till, har legat till grund för att kunna presentera de 

rekommendationer som Bromma flygplats bör åtgärda och genomför för att kunna implementera A-

CDM. Till sist har även de troliga effekter som Bromma flygplats kan förvänta sig av ett 

implementerat A-CDM presenterats.  

För att kunna skriva förstudien har extensiv litteraturstudie genomförts för att inhämta information 

kring vad A-CDM innebär, kräver och de resultat andra flygplatser har erhållit. Litteraturstudien har 

värvats med intervjuer med personer med erfarenheter kring A-CDM eller kännedom om Bromma 

flygplats flygoperativa processer. För att besvara de troliga effekterna Bromma flygplats kan förvänta 

sig vid en implementering har benchmarking gentemot andra flygplatser som har implementerat A-

CDM använts. Dessa resultat har sedan extrapoleras för att få fram generella effekter av ett A-CDM 

system 

Rapportförfattarens resultat är att Bromma flygplats har en god chans att smidigt kunna 

implementera ett A-CDM. Stor del av den information som måste delas mellan aktörer finns redan på 

flygplats, däremot måste den göras tillgängligt för flygplatsens samtliga aktörer. Det initiala arbete, 

de vill säga implementeringsarbetets informationsfas, kommer vara avgörande för att få ett lyckat 

samarbete mellan aktörerna. Det kommer även vara viktigt för Swedavia och de inblandade 

aktörerna att A-CDM inte bara är ett IT-system, utan att det A-CDM är ett nytt arbetssätt med nya 

värderingar och rutiner. De effekter Bromma flygplats kan förvänta sig är bland annat: 

 Ökad starttidsprecision 

o Ned till en minut 

 Ökad förutsägbarhet för starttider 

o Mellan fyra till åtta minuters standardavvikelse från starttiden 

 Kortare uttaxningstider 

o 45 sekunder per avgång 

 Spara 1 282 050 kr per år i bränslekostnader 

 Sparar 1140 ton CO2 per år genom minskade bränsleutsläpp 

 Ökad utnyttjandegrad för marktjänstbolagen 

 Nöjdare resenärer 
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Abstract 
The demand for flights to and from Bromma airport is increasing, even though Bromma airport has 

limited hours of operation, strict environmental requirements and their opportunity to expand their 

infrastructure is small. The number of flights have steadily grown during recent years. To meet the 

increasing demand Bromma airport needs to increase its effectiveness by sharing information 

between all the stakeholders at the airport. This type of cooperation is called Airport Collaborative 

Decision Making (A-CDM). Information sharing enables the airport's various stakeholders to plan 

their activities easier and make better decisions on fact-based and real-time information. 

The purpose of this report has been to draft a pilot study for Bromma airport. The pilot study begins 

with an analysis of Bromma airport current conditions, Bromma airport’s information sharing and 

flight operational processes. The analysis was made to investigate how Bromma airport’s existing 

practices and organizational works. Thereafter a summary was made of Eurocontrol implementation 

manual, a previous implementation study and an interview conducted with the intention of 

presenting what is generally required to implement the A-CDM at an airport. The analysis of Bromma 

airport current conditions and implementation summary has set the foundation for the report’s 

recommendations for Bromma airport. Finally the report presents the likely effects Bromma airport 

can expect from a deployed A-CDM presented. 

In order to write the pilot study, an extensive literature review has been conducted to gather 

information about what A-CDM implies, requires and the results from other airports have received. 

More information have been acquired by interviewing persons with experiences of A-CDM or 

knowledge of Bromma airport local flight operational processes. To calculate the probable effects 

Bromma airport might expect after implementing A-CDM, benchmarking have been used to compare 

the results of other airports that have implemented the A-CDM. These results were then 

extrapolated to obtain the general effects of the A-CDM system. 

The author's conclusion are that Bromma airport has a good chance to smoothly implement A-CDM. 

Much of the information that needs to be shared at the airport, can currently be obtained from the 

stakeholders, however, the information must be made available to all stakeholders. The initial work, 

the so called さinformation phaseざ, ┘ill HeIoﾏe essential to have successful cooperation between 

players. It will also be important for Swedavia and the stakeholders involved in A-CDM not only an IT 

system, without the A-CDM is a new approach with new values and practices. The effects that 

Bromma airport can expect with an implemented A-CDM are the following: 

 Increased take-off time accuracy  

o Down to a minute of accuracy 

 Increased take-off time predictability 

o Between four to eight minutes standard deviation of the take-off time 

 Shorter taxi times to the runway 

o 45 seconds per departure 

 Saves 1 282 050 SEK per year in fuel costs 

 Saves 1140 tons of CO2  per year due to decreased fuel consumption 

 Increased utilization of ground handling resources  

 More pleased passengers  
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Akronymer enligt Eurocontrol 
Avisningstid 

 ACZT = Actual Commence of De-icing Time 

 ADIT = Actual De-icing Time 

 AEZT = Actual End of De-icing Time 

 ARZT = Actual Ready for De-icing 

 ECZT = Estimated Commence of De-icing Time 

 EDIT = Estimated De-icing Time 

 EEZT = Estimated End of De-icing Time 

 ERZT = Estimated Ready for De-icing 

Intaxningstider 

 AXIT = Actual Taxi-In Time 

 EXIT = Estimated Taxi-In Time 

In-blocktider 

 AIBT = Actual In-Block Time 

 EIBT = Estimated In-Block Time 

Landningstider 

 ALDT = Actual Landing Time  

 ELDT = Estimated Landing Time 

 TLDT = Targeted Landing Time 

Off-blocktider 

 AOBT = Actual Off-Block Time 

 ARDT = Actual Ready Time 

o Den tiden då marktjänstbolaget är klar och flygplatet är redo att taxa till startbanan.  

Vanligtvis samma tid som TOBT. 

 ASAT = Actual Start-up Time 

 ASRT = Actual Start-up Ready Time  

 EOBT = Estimated Off-Block Time 

 SOBT = Scheduled Off-Block Time 

 TOBT = Targeted Off-Block Time 

o Beräknas av: 継詣経� +  継��� + 継�稽� +  警��� eller 畦詣経� +  継��� + 継�稽� + 警��� eller 畦詣経� +  畦��� + 継�稽� +  警��� eller 畦詣経� +  畦��� + 畦�稽� + 警��� 

 TSAT = Targeted Start-up Time 

o Tiden flygtrafikledaren anger med hänsyn till TOBT, CTOT och trafikläget.   

Starttider 

 ATOT = Actual Take Off Time 

 CTOT = Calculated Take Off Time 

o Även känt som Slottid 

 ETOT = Estimated Take Off Time 
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Turn-aroundtider 

 ACGT = Actual Commence of Ground handling Time 

o Den tiden då marktjänstbolaget påbörjar turn-around processen, kan även vara AIBT. 

Avgörs av flygplatsen 

 ATTT = Actual Turn-Round Time 

 ETTT = Estimated Turn-Round Time 

 MTTT = Minimum Turn-Round Time 

Uttaxningstid 

 AXOT = Actual Taxi-Out Time 

 EXOT = Estimated Taxi-Out Time 
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1. Problembeskrivning 
Bromma flygplats växer, både resenärsmässigt och ytmässigt. Det nya flygbolaget BRA, som är en 

sammanslagning av tio stycken flygbolag, har ökat antalet transfermöjligheter från 1 100 i veckan, till 

2 000 transfermöjligheter varje vecka (Flygtorget, 2015). Det har gjort Bromma flygplats till ett viktigt 

nav för den Svenska inrikestrafiken där 13 destinationer nu knyts samman (Swedavia, 2016a). 

Bromma flygplats har endast en rullbana som under vardagar endast är öppen mellan 07:00-22:00 

(Swedavia, 2016b). De begränsade öppettiderna, och Bromma flygplats ökande passagerarantal 

(Swedavia, 2016c), medför att flygplatsens måste förbättra sin kapacitet för att kunna möta den 

ökande efterfrågan. 

För att säkerställa och utveckla flygplatsens punktlighet och kapacitet vill flygplatsens ägare, 

Swedavia, undersöka metoder för att förbättra samarbetet mellan alla de aktörer som opererar på 

flygplatsen: flygplatsägarna, flygbolagen, marktjänstbolaget och flygtrafikledarna. Detta sker i 

huvudsak med hjälp av informationsdelning mellan aktörerna, där en god informationskvalitet bör 

eftersträvas för att effektivisera de många olika flödena på en flygplats. 

Denna typ av samarbete benämns enligt Eurocontrol1 som Airport Collaborative Decision Making, 

┗ilket förkortas ざA-CDMざ. Oﾏ alla de inblandade aktörerna samarbetar och delar med sig av 

information automatiskt, kan de olika aktörerna enklare planera sin verksamhet och ta bättre beslut 

baserat på faktagrundad och tidsaktuell information. Fördelarna med att använda sig av A-CDM är att 

när informationen delas mellan aktörerna kan de nuvarande resurserna, exempelvis rullbanan, 

användas mer effektivt. Resultatet av ett fullt implementerat A-CDM system leder till färre 

förseningar, ökad förutsägbarhet och högre utnyttjandegrad för flygplatsen (Eurocontrol, 2015).  

Bromma flygplats har i dagsläget inte något implementerat A-CDM system. Men för att kunna 

utveckla sin kapacitet och punktlighet, vill Bromma flygplats undersöka hur de skall gå tillväga för att 

implementera ett A-CDM system. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva vad Bromma flygplats behöver göra för att implementera A-

CDM, samt uppskatta eventuella effekter vid en implementering av A-CDM för Bromma flygplats 

aktörer. 

1.2 Forskningsfrågor 
● Hur ser Bromma flygplats nuvarande informationsdelningssystem ut? 

○ Se kapitel 5 

● Vad krävs för att implementera ett A-CDM system? 

○ Se kapitel 6 

● Vad behöver Bromma flygplats göra för att anpassa sin organisation för att implementera  

A-CDM? 

○ Se kapitel 7 

● Vilka resultat kan Bromma flygplats förvänta sig av en implementering? 

○ Se kapitel 8 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten har inte att ta hänsyn till de aktörer som inte har sin verksamhet på Bromma flygplats, det 

innebär till exempel nätverksoperatör och BRA operation center, vidare har inte heller denna rapport 

                                                           
1 Europeisk statlig organisation som verkar för att effektivisera den europeiska flygtrafikledningen  
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ta resenärsaktiviteterna som sker inne i terminalområdet, förutom av- och påstigning i beaktning. 

Rapporten har inte ta Bromma flygplats nya informationsdelningssystem, Chroma, i beaktning, detta 

på grund av att systemet inte finns implementerat på någon av Swedavias flygplatser. Till sist har inte 

rapporten kunna genomföra en fullständig benchmarking på grund av bristen på information.  

1.4 Rapportstruktur 
Rapporten inleds med en redogörelse av rapportens problemformulering, syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar. Kapitel 2 innehåller den teorin som ligger bakom de metoder som rapportförfattaren 

har använts sig av för att samla in information och data som ligger tillgrund för rapporten. I kapitlet 

ingår även en beskrivning av hur examensarbetet har genomförts. I kapitel 3 presenteras den 

teoretiska referensramen som beskriver de teorier och begrepp som är betydande för rapporten och 

vilka teorier som har används som en grund för analyser och åtgärdsförslag. I kapitel 4 sker en analys 

av Bromma flygplats nuvarande organisation, aktörer, flygoperativa process samt tidsmål.  

Resultatdelen av rapporten börjar med Kapitel 5 beskriver Bromma flygplats nuvarande 

informationsdelning, informationsdelningsplattform och hur den distribueras. I kapitel 6 presenteras 

rapportförfattaren hur A-CDM ska implementeras, tillstordel med hjälp av Eurocontrols 

implementeringsmanual. Implementeringsmanualen värvas med en förhandlingsstrategi och en 

vetenskaplig studie kring implementeringsarbete på flygplatser. 

I kapitel 7 presenterar rapportförfattaren sina rekommendationer som Bromma flygplats bör 

tillämpa för att anpassa flygplatsen för A-CDM. Kapitel 8 beskriver de effekter som Bromma flygplats 

kan förvänta sig av att implementera A-CDM. Avslutningsvis kommer rapportförfattaren i kapitel 9 

skriva sin slutsats för förstudien. 
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2. Metod  
Examensarbetet har använd sig av en fallstudie som metod. De fall som studeras är Bromma 

Flygplats implementering av A-CDM konceptet, samt vilka eventuella kostnad- och tidsreduceringar. 

För att uppnå detta har både en kvalitativ och kvantitativ metod används, med hjälp av dessa har 

rapportförfattaren skapat sig en bild av syftet med att implementera A-CDM samt hur det fungerar i 

praktiken. Med hjälp av den kvalitativa metoden har intervjuer med djupare analyser genomförts 

utifråﾐ frågor kriﾐg ざtidigare erfareﾐheter a┗ att ha iﾏpleﾏeﾐterat A-CDMざ oIh ざVad Broﾏﾏa 
flygplats redan har informationsdelniﾐgss┞steﾏざ. För att komplettera intervjuerna har en 

benchmarkingbaserad kvantitativ analys genomförts gentemot andra flygplatser som implementerat 

A-CDM system. Resultatet som uppnåtts på de andra flygplatserna har extrapoleras för att få fram 

generella effekter av ett A-CDM system. Dessa effekter har till sist appliceras på Bromma flygplats för 

att kunna uppskatta troliga effekter. 

2.1 Metodval 
Fallstudie handlar om, enligt Ejvegård (2009), att ta en liten del av ett större sammanhang, och med 

hjälp av den lilla delen av sammanhanget beskriva hur den påverkar hela sammanhanget. Ejvegård 

(2009) påstår att fördelen med fallstudie är att en fokuserad studie inom en verksamhet, kan ge en 

god uppfattning om problem som påverkar hela verksamheten utan att behöva granska hela 

verksamheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att då en fallstudie bara fokuserar på ett visst 

område, är det viktigt att vara försiktig vid de slutsatser som dras. Slutsatser ska istället tolkas som 

antydningar och får ett riktigt värde när det finns andra resultat som pekar åt samma slutsats 

(Ejvegård, 2009). 

Enligt Yin (2007) behöver en fallstudie en forskningsdesign med logiskföljd, där forskaren ska binda 

samman empirisk data med undersökningens forskningsfrågor och slutsatser. En forskningsstudie bör 

innehålla följande fem komponenter: 

● Undersökningens frågeställningar (Forskningsfrågor eller problemformulering) 

● Dess hypotes (om det finns några sådana) 

● Dess analysenhet(er) 

● Den logiska kopplingen mellan data och hypotes 

● Kriterierna för att tolka resultatet 

 

Om forskningsdesignen innehåller dessa fem komponenter, ökar det chansen att forskarens empiri 

och belägg har en anknytning till undersöknings forskningsfrågor.(Yin and Nilsson, 2007). 

2.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod är som mest lämpad enligt Eliasson (2013) när en rapport ska granska ett 

begränsat område på en djupare nivå, där målet är att komma fram till ett generellt resultat inom 

det begränsade området. Eliasson påstår vidare att en kvalitativ studie är att eftersträva när 

rapportförfattaren vill förklara och beskriva ett resultat i ord istället för beräkningar (Eliasson, 2013). 

Jacobsen (2002) anser även att en kvalitativ metod tillåter en större flexibilitet som innebär att 

problemställningar kan ändras om ny information framkommer.  

Det är viktigt att ha i åtanke att ett resultat som erhållits med hjälp av en kvalitativ metod är svårt att 

tillämpa på ett annat område. Detta då deﾐ k┗alitati┗a ﾏetodeﾐ H┞gger på ざfåざ s┗ar ﾏed eﾐ djupare 
analys, istället för en kvantitativ metod som eftersträvar flera svar, dock utan någon djupare analys 

av svaren. Detta ger ett resultat som blir väldigt generaliserat som troligtvis inte går att återspegla på 

ett område utanför det avgränsade området (Eliasson, 2013) (Jacobsen et al., 2002). 
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Jacobsen (2002) anser vidare att tidsaspekten inom en kvalitativ studie måste tas i åtanke, intervjuer 

och analyser av den inhämtade data tendera oftast att ta lång tid att genomföra (Jacobsen et al., 

2002). 

2.3 Kvantitativ metod 
Motsatsen till en kvalitativ metod är enligt Bryman och Nilsson (2011) en kvantitativ metod, vid en 

kvantitativ metod läggs tyngre fokus vid siffror än ord. Resultat och slutsatser grundar sig i siffor. 

(Bryman and Nilsson, 2011). Eliasson (2013) anser att en kvantitativ metod är fördelaktig att använda 

när syftet med en studie är att sätta siffor på ett resultat. En annan fördel kvantitativ metod kan 

utnyttja är det möjliggör en stor grad av generaliseringar baserat på statistik indata. Generalisering 

möjliggör att en liten mängd data, kan generera en stor mängd utdata genom att analysera den 

(Eliasson, 2013). 

Nackdelen med en kvantitativ studie är att metoden inte är lämpad för djupare analyser av de 

erhållna svaren (Eliasson, 2013). 

2.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är en undersökning av vad för befintlig kunskap och forskning som gjorts inom ett 

specifikt område, detta för att kunna få en ökad insikt i problemområdet (Forsberg and Wengström, 

2016). Patel och Davidson (2011) skriver att grunden till litteraturstudien kan utgöras av böcker, 

vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar och konferensmaterial. Patel och Davidson anser att 

böcker är lämpade för att skaffa sig en överblick kring problemområdet och de presenterar ofta 

teorier och metoder mer grundligt. Äldre böcker kan trots sin ålder anses vara relevanta, då mer 

aktuell information som nya teorier och metoder kan inhämtas från vetenskapliga artiklar, rapporter 

och konferensmaterial. 

För att leta efter relevant litteratur kan sökning i databaser med hjälp av sökord används. Sökord är 

nyckelord eller fraser som används för att söka i databaserna. Fördelaktiga sökord att börja med är 

de som ingår i problemformuleringens syfte, för att sedan bli mer specifika och djupgående kring 

frågeställningarna (Forsberg and Wengström, 2016). 

Det är dock viktigt att ifrågasätta den litteratur och information som påträffas under 

litteraturstudien, det kallas källkritik. För att stärka källkritiken kan följande frågor ställas för att tolka 

om information kan anses som relevant: 

 Vem står bakom källan? 

 Är källan äkta? 

 Är källan en förstahandskälla? 

 Vilket budskap har källan? 

Samtliga källor har en avsändare: författare eller en andrahandskälla, som har ett budskap: fakta, 

åsikter eller reklam (Skolverket, 2016). Patel och Davidson (2011) understryker betydelsen av att 

kontrollera den information som litteraturen eller källan är en förstahandskälla eller 

andrahandskälla. 

Till rapportförfattarens kännedom finns det en tidigare genomförd vetenskapliga studier kring 

implementering av A-CDM på en flygplats, dock finns det däremot studier som analyserar A-CDM 

som metod för att effektivisera flygplatsens processer.  
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2.5 Intervjuer 
En intervju är ett möte med en eller flera personer där intervjuaren vill ta reda på en viss typ av 

information och stimulera de(n) intervjuade att svara på specifika frågor. Den information som är 

intressant sparas och blir ett underlag för aktuell studie. Under intervjun kan flera frågeområden 

klaras av och även fördjupa kring på det som är mest relevant. Med hjälp av en utvärdering av den 

gjorda intervjun kan förbättring av framtida intervjuer ske (Kylén, 2004). 

Det faktum att en person utifrån egen erfarenhet och kunskap delar med sig av viss information 

bidrar till en känsla av trovärdighet, vilket enligt Krag Jacobsen (1993) är som en intervju bör vara. 

Vidare är det viktigt att det finns en logisk koppling mellan svar och frågor, dvs. att intervjuaren tillåts 

komma dit hen strävar efter att komma (Krag Jacobsen and Nilsson, 1993). 

En strukturerad intervju kan användas för att studera beteenden eller för att fråga specifika frågor 

kring ett ämne där en bredare förståelse redan är uppnådd. Intervjun kan vara i alltifrån några 

minuter till fördjupade intervjuer i flera timmar. (Wilson, 2013) Till det positiva till dessa typer av 

intervjuer hör att de är relativt lätta att utföra för oerfarna intervjuare samt att respondenternas svar 

är lätta att jämföra sinsemellan eftersom frågorna är likadana i varje intervju. Att arbeta fram valida 

och reliabla frågor i en strukturerad intervju kan dock vara mycket svårt. Det krävs mycket 

bakgrundsinformation och kunskap om det ämnesområde som studeras för att frambringa bra svar 

med hjälp av rätt ställda frågor. En annan negativ aspekt är att en strukturerad intervju möjligtvis kan 

ge respondenten känslan av att det viktiga redan är givet, vilket kan göra att respondentens egen 

synvinkel inte träder fram lika tydligt och bidra till mer passiva svar (Wilson, 2013). 

En semistrukturerad intervju liknar mer ett samtal enligt Bryman och Nilsson (2011), där frågorna inte 

nödvändigtvis behövs ställas i en bestämd ordningsföljd och kan omformuleras. Detta då denna 

intervjumetod erbjuder respondenten att ge öppna svar. Nackdelen med semistrukturerad intervju 

är dock att avsaknaden av tydlig struktur, detta kan leda till att respondenten kan tappa fokus på det 

angivna området (Bryman and Nilsson, 2011). 

2.6 Benchmarking 
Benchmarking är en metod som ofta bygger på att en verksamhet jämförs med det företaget eller 

verksamhet som anses vara bäst, eller gentemot det som anses vara standarden. Benchmarking 

anses vara en viktig byggsten för att överföra kunskaper mellan olika verksamheter, och även vid 

förändringar av ett företag och verksamhet (Nationalencyklopedin, 2016b). För att läsa om hur 

benchmarking ska tillämpas på Bromma flygplats, se kapitel 3.10. 

2.7 Analys 
Först måste analytikern sortera sina den information som inhämtats. Det skapar en överblick och 

kännedom över den insamlade informationen som gjorts och tillåter tidigare kategoriserad 

information att sorteras på nytt i mer relevanta kategorier. Nästa steg är att reducera, det innebär att 

rapportförfattareﾐ Hör さsållaざ Hort de iﾐsaﾏlade iﾐforﾏatioﾐeﾐ soﾏ iﾐte tillför rapporteﾐ oIh istället 
fokusera på den informationen som anses relevant för fortsatt analys. Här kan krockar mellan teori 

och insamlad data oftast upptäckas, även kan viktiga incidenter eller händelser identifieras som kan 

ligga till grund för vidare analys upptäckas i detta steg. Till sist kommer argumenteringen, här ska 

rapportförfattaren efter sortering och reducering av den insamlade datan hävda något i form av 

teoretisera. Det innebär att rapportförfattaren bör skapa en teori utifrån den insamlade datan eller 

försöker sätta ord på den de fynd som gjorts under datainsamlingen (Rennstam and Wästerfors, 

2015). 
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2.8 Reliabilitet och Validitet  
För att säkerställa att rapporten har ett vetenskapligt värde krävs det att undersökningsmetoderna är 
lämpliga (reliabla) eller användbara (valida) enligt Ejvegård (2009).  
 
Tillförlitligheten, eller reliabiliteten, anger hur pass trovärdig och användbar en viss 
undersökningsmetod är. Om resultatet från undersökningsmetoden blir densamma, eller snarlikt, 
varje gång det upprepas anses en undersökningsmetod vara reliabel. Det är därför viktigt att valen av 
undersökningsmetoderna noggrant granskas och byggs upp med information från fler än en källa, 
detta betyder dock inte att hög reliabilitet garanterar inte att undersökningen är användbar för att nå 
fram till ett resultat (Ejvegård, 2009).  
 
För detta krävs det att undersökningen verkligen granskar det som anses vara användbar för att 
kunna komma fram till ett resultat. Biggam (2009) anser att det är grundläggande att använda sig av 
rätt tillvägagångssätt, rätt metod och en genomtänkt analys för att få sån pass hög validitet som 
möjligt. Det är viktigt enligt Ejvegård (2009) att ha goda kunskaper om vad undersökningsmetoderna 
egentligen innebär och dess för- och nackdelar innebär. 
 
För att eftersträva en god reliabilitet har samtliga källor att analyseras kring det källkritiska begreppet 
som anges i kapitel 2.4, detta för att kunna avgöra dess trovärdighet och validitet. Rapportens 
validitet har styrkts genom diskussioner med universitetshandledare.  

2.9 Tillvägagångsätt 
Nedan presenteras en mer genomgående presentation av hur projektet har genomförts, rapporten 

har till stor del grundats på faktainsamling från litteraturstudier och intervjuer med personer på 

Bromma flygplats, men även med personer som har erfarenheter kring CDM och flygplatslogistik. För 

att ta fram de troliga effekterna av ett implementerat A-CDM, har benchmarking använts för att 

jämföra uppnådda effekter på flygplatser som implementerat A-CDM.  

2.9.1 Intervjuer 

Målet med intervjuerna är att inhämta information kring de olika aktörernas nuvarande 

informationsdelnings system, vad de behöver göra för att anpassa sig efter A-CDM kraven samt 

aktörernas förmåga att anpassa sig efter de givna kraven. Utöver intervjuer på Bromma flygplats har 

även en intervju ske med representanter på Arlanda flygplats, denna intervju har haft som mål att 

besvara frågaﾐ さHur har Arlaﾐda fl┞gplats iﾏpleﾏeﾐterat A-CDM?ざ Detta för att försöka ta reda på 
vilka eventuella lärdomar som dragits av implementeringen på Arlanda flygplats. Även intervjuades 

även projektledaren för Göteborg Landvetters implementering av A-CDM, detta för att skapa en 

uppfattning om hur deras implementering genomförs. Utöver de tidigare nämnda intervjuerna har 

andra intervjuer genomförts med aktörer som verkar på Bromma flygplats.  

2.9.2 Litteratursökning 

För insamlingen och selekteringen av vetenskapliga källor som styrker rapportens delar som 

förändringsförslag, analyser och diskussioner, har projektförfattaren tagit del av vetenskapliga 

rapporter, kursböcker och studier. Materialet som tagits och fram har anskaffats genom sökning och 

granskning av tillhörande databaser från Linköpings universitetsbiblioteks söktjänst: UniSearch och 

sökmotorn Googles egen framtagna sökmotor för vetenskaplig litteratur: Google Scholar. I 

databaserna användes sökord som bland annat: Collaborative Decission Making, Airport logistics, 

flygplatslogistik, kvalitativa studier och fallstudier. Relevanta källor har varit vetenskapliga artiklar, 

tidigare undersökningar, avhandlingar eller examensarbeten som beskriver och granskar begreppet 

さfl┞gplatslogistikざ oIh さAirport CollaHorati┗e DeIisioﾐ Makiﾐgざ.  
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Studier och rapporter där A-CDM utvärderas och där resultatet berör implementering är av hög 

relevans för aktuellt projekt.  Relevans kan även hittas där följande områden beskrivs, studeras och 

analyseras: 

● Informationsflöden på flygplatser 

● Turn-around tid och turn-around processer 

● Flygplans förflyttning på landningsbana och parkering 

● Sekvensering av flygavgångar 

● Med mera 

2.9.3 Benchmarking 

För att komplettera intervjuerna har en benchmarking baserad kvantitativ analys genomförts utifrån 

andra flygplatser som implementerat A-CDM system. Resultatet som uppnåtts på de andra 

flygplatserna har sedan extrapoleras för att få fram generella effekter av ett A-CDM system. Dessa 

effekter har sedan applicerats på Bromma flygplats för uppskatta troliga effekter. 

2.9.4 Analys 

När intervjuer och litteraturstudien har slutförts har de inhämtade svaren och informationen att 

analyseras med hjälp av tre viktiga steg som enligt författarna Rennstam och Wästerfors (2015) bör 

genomföras vid en analys, se figur 1.  

 

Figur 1 - Rennstams och Wästerfors tre analyssteg 
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3. Teoretisk referensram   
I det här kapitlet presenteras den teori som rapportförfattaren har använts sig av. 

3.1 Logistikbegreppet 
Ordet logistik har sedan andra världskrigets slut varit förknippat med militärens operativa och 

strategiska förmåga. Dessa förmågor innefattar bland annat: underhåll av material och transport av 

material till soldaterna. Efter andra världskriget började amerikansk industri att överföra dessa 

militära kunskaper till civilt bruk. Det dröjde fram till slutet av 1960-talet innan logistiken fick sitt 

genomslag inom den svenska industrin med fokus kring transportlösningar (Nationalencyklopedin, 

2015). 

Under 2000-talet har synen på logistik breddats och ordet logistik definieras idag enligt Oscarsson 

(2013) översättning av den internationella intresseorganisationen Council of Supply Chain 

Management Professionals definition av logistik:  

ざLogistik oﾏfattar att på ett kostﾐadseffekti┗t sätt planera, genomföra och styra förflyttning och 

lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kunds behov och 

öﾐskeﾏål. Dessutoﾏ iﾐﾐefattas det iﾐforﾏatioﾐsflöde soﾏ Hehö┗s för att ﾏaterialflödet ska fuﾐgera.ざ 
(Oskarsson et al., 2013) 

Jonsson och Mattson (2011) menar att logistik kretsar kring läran om effektiva materialflöden, att 

rätt material och produkter finns på rätt plats och i rätt tid. Ett effektivt materialflöde bygger på ett 

välgrundat informationsflöde mellan leverantören och kunden. Detta för att leverantören enklare 

och mer precist kunna förse kundens önskade efterfrågan. Det är även lika viktigt för kunden att veta 

vad leverantörens förmåga att leverera är och när leveransen beräknas komma (Jonsson and 

Mattsson, 2011). Informationsflödet är därför kritiskt både för att leverantören och kunden ska 

kunna få ett effektivt materialflöde. 

Joﾐssoﾐ oIh Mattsoﾐ tar ä┗eﾐ upp fler ekoﾐoﾏiska fördelar ﾏed att aﾐ┗äﾐda sig a┗ taﾐkesättet さRätt 
saker på rätt plats oIh i rätt tidざ. Detta taﾐkesätt skapar plats- och tidsnytta, det vill säga om kunden 

alltid vet var allt material finns och när det är tillgängligt. Detta innebär att företaget kan generera 

högre intäkter genom minskad kapitalbindning och högre kundservice.(Jonsson and Mattsson, 2011). 

3.2 Informations-begreppet 
Information är överföring av ett meningsfullt innehåll från en avsändare till en eller flera mottagare, 

vars mål är att ge mottagare kännedom om någonting. Oftast innehåller informationen något av 

värde för mottagaren, till exempel ökad kunskap. Dock har informationen inte något värde om inte 

mottagaren kan tolka det avsändaren vill förmedla med informationen. Mottagarens 

tolkningsförmåga och hur mottagaren ska använda informationen är därför avgörande 

(Nationalencyklopedin, 2016a). 

Utbytet av information är grunden för alla aktiviteter inom ett företag. (Barrett and Konsynski, 1982). 

För att förvärva och bevara effektiva materialflöden i ett producerande företag bör det finnas ett 

fungerande informationsflöde. Den information som behövs berör till exempel efterfrågan, 

kapacitettillgänglighet, det egna företagets lagersaldo och leveransförmågan hos leverantörer. Sådan 

information fås vanligen via IT-system, t.ex. affärssystem. Överföring av information kan ske 

automatiskt via till exempel EDI (Electronic Data Interchange). Informationsdelning sker såväl internt 

inom det egna företag, som externt gentemot kunder och leverantörer, och informationsdelningen 

sker i båda riktningarna. Informationsdelning i försörjningskedjan som helhet utgör en långsiktig 
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nytta i alla delar av kedjan vilket gör alla aktörer till vinnare, framför allt genom minskning av 

totalkostnader och kapitalbindning (Zhenxin et al., 2001). 

Informationsdelning skapar dock inte per automatik en lönsam försörjningskedja. 

Informationsdelning av god kvalitet beror på vilken information som delas, när och hur den delas, 

och vem den delas med. Olika intressen hos aktörer i kedjan bidrar ibland till ett sämre utbyte av 

information. I vissa fall ger företag ut fel information för att förvirra konkurrenter, information som 

ibland hamnar i deras egna kunder och leverantörers händer. Det finns en motvilja inom många 

företag att ge ifrån sig för mycket information och på så sätt bli sårbara och tappa marknadsandelar 

(Li and Lin, 2006). 

Då information om framtida materialbehov ska kommuniceras anses prognoser som en relativt 

osäker och otillförlitlig informationskälla, medan kunders reservationer av produkter utgör den mest 

tillförlitliga. Således innebär en prognos på efterfrågan en låg informationskvalitet medan 

reservationer utgör en hög informationskvalitet. Ett annat exempel på låg informationskvalitet är 

information som kommer senare än avtalat (Jonsson and Mattsson, 2011). 

3.3 Flygbranschen 
Flygmarknaden växer, vinstmarginalerna är låga och tvingar flygbolag och flygplatser att sänka sina 
kostnader, samtidigt som de måste fokusera på att öka sina intäkter genom bland annat att anpassa 
sig efter sina kundbehov, samt effektiveras sina processer. Flygbränsle står i dagsläget för mellan 40-
55 procent av ett flygbolagsutgifter (Strategy&, 2015). Under 2016 beräknas 3,78 miljarder 
passagerare att flyga, något som sysselsätter 58 miljoner personer (IATA, 2016a). Mer än hälften av 
flygplatsintäkter kommer från flygrelaterade intäkter, dock står det icke-flygrelaterade intäkterna för 
nästan 40 procent, icke-flygrelaterade tjänster kan vara uthyrning av lokaler och bilparkering (ACI, 
2015). 

3.4 Flygplatslogsitk 
På följande sätt beskriver Norin (2008) flygplatslogistik: 
 

さAirport logistiIs is the plaﾐﾐiﾐg aﾐd Ioﾐtrol of all resources and information that create a value for 
Iustoﾏers utiliziﾐg the airportざ ふNoriﾐ, ヲヰヰΒぶ. 

 
I det här fallet är さIustoﾏerざ de aktörer soﾏ Hetalar fl┞gplatseﾐ för att få Hedri┗a ﾐågoﾐ t┞p a┗ 
verksamhet på flygplatsen, till exempel: flygbolag eller marktjänstbolag. För att få flygplatsen och 
dess aktörer att bättre hushålla med givna resurser, som exempelvis start- och landningstider, gater 
eller cateringbilar, blir informationsdelning mellan samtliga aktörer och flygplatsen avgörande. (Norin 
et al., 2007) Något som kan förankras i Jonssons (2012) påståenden om att ett effektivt materialflöde 
grundas på ett fungerande informationsflöde, både från flygplatsen till dess aktörer och från 
aktörerna till flygplatsen. 
 
Flygbranschen är, som beskrivs i kapitel 3.3, en bransch med små marginaler där sänkta priser måste 
konkurrera med förmågan att vara flexibel gentemot sina kunder. Både Jonson (2012) och Oscarsson 
(2013) anser att ett logistiskt tankesätt kan föra med sig ekonomiska fördelar som minskad 
kapitalbindning och bättre kundservice. Flygplatsen kan skapa kundservice för sina aktörer genom att 
dela med sig av information som exempelvis förseningar. Som ett exempel kan flygplatsen informera 
samtliga aktörer om att det förväntas bli förseningar på grund av snöoväder på flygplatsen. Berörda 
aktörer kan då med hjälp av informationen vidta åtgärder för att minska effekten av förseningen, 
antingen genom omplanering av personal för marktjänstbolaget eller ombokning av resenärer för 
flygbolagen. 
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3.5 Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) 
Enligt Corrigan (2015) är målet med A-CDM att skapa en metod som effektivt delar information 
mellan flygplatsens aktörer till exempel: flygplatsen, flygbolagen, marktjänstbolagen och 
flygtrafikledarna, detta för att öka förmågan att förutsäga förseningar och hjälpa aktörerna ta beslut 
baserat på fakta (Corrigan et al., 2015). 

Enligt Skybrary (2014) och European Telecommunications Standard Institute (2010) är A-CDM indelat 
i sex områden: 

Informationsdelning - Informationsdelningen är hörnstenen för att de övriga fem A-CDM områdena 
ska fungera. Informationsdelning bygger på att precis och aktuell information sprids till de aktörer 
som deltar i ett A-CDM samarbete. Informationsdelning innebär att samtliga aktörer får en 
gemensam bild av läget och leder till större chans att förutse flygtrafiken. 

CDM Turn-around process - Turn-around processen2 olika akti┗iteter får さﾏilstolparざ, olika 
tidpunkter, som till exempel när cateringen har levererats eller när tankningen har på börjats. Målet 
är att vid ett sådant tidigt skede kunna avgöra om försening kan uppstå, inte bara för den aktuella 
flygningen, utan även för nästkommande flygning. Likt informationsdelningen bygger CDM Turn-
around processen på att information delas mellan alla olika aktörer och att aktörerna ska kunna 
skapa sig en bättre bild över läget. 

Beräkning av varierande taxiningstider - Innan Turn-around processen börjar eller när den är 
avslutad behöver flygplanet ta sig till eller från rullbanan. I den här processen kan föreningar uppstå 
på grund av andra flygplan eller fordon som rör sig på manöverområdet3 eller att sikten är nedsatt. 
På större flygplatser är det svårt att avgöra hur mycket längre tid tidigare nämna exempel kommer 
att ta, konsekvensen av bristande information vid planering av start- eller landningstider kommer 
påverka flygplatsens kapacitet. Därför måste samtliga aktörer utbyta information för att mer precist 
kunna beräkna eller uppskatta denna tid, A-CDM har flera metoder för att göra detta. 

Gemensam hantering av flightuppdateringar - Det här området handlar om att förbättra 
informationsutbytet mellan de aktörerna som ansvarar för flygplanet när det är i luften, även kallat 
Air Trafic Flow and Capacity Management, och de aktörer som ansvarar för flygplanet när det är på 
marken. Den gemensamma hanteringen av flightuppdateringen ligger till grund för att mer precist 
kunna beräkna start- och landningstider.  

Gemensam sekvensering innan avgång - Här kan flygtrafikledningen ta hänsyn till flygplatsens 

önskemål om i vilken ordning vilka flygplan som ska åka från sina parkeringsplatser till rullbanan. 

Sekvensering skapar ökad flexibilitet och det minskar tiderna för ta sig till banan samt inväntan vid 

rullbanan. 

CDM i icke-gynnsamma förhållanden - Det här området dikterar hur de olika aktörerna ska agera när 

någon aktör måste sänka sin kapacitet på grund av icke-gynnsamma förhållanden. 

3.5.1 Uppnådda effekter av A-CDM 

I en summeringsstudie från 2016 som utfärdats av Eurocontrol har resultat från 17 flygplatser i 

Europa som har implementerat A-CDM sammanställts. Rapportförfattaren vill pointera att de 

framtagna medelvärdena inte ska se som helt valida på grund av att den bara tar de faktorerna som 

står i de angivna tabellerna i beaktning.   

                                                           
2 Markrelaterade aktiviteter, till exempel: av- och pålastning av bagage, tankning, catering, städning mm.  
3 De ytor som används av flygplanen för att ta sig till eller från rullbanan. 
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I tabell 1 har följande flygplatser ökat sin precision för starttiden i snitt per avgång för 2014 

trafiksiffror, precisionen definieras som tidsskillnaden mellan ATOT och ETOT (Eurocontrol, 2016). 

Tabell 1 – Ökad precision för starttider (Eurocontrol, 2016) 

Flygplats 
Tidigare precision 
(minuter/avgång) 

Nuvarande precision 
(minuter/avgång) 

Ökad precision 
(minuter/avgång) 

Berlin Schönefeld 11 1 10 
Düsseldorf 11 1 10 

Helsingfors Vanda 9,8 2 7,8 
London Gatwick 7 1,5 5,5 

London Heathrow 8,7 0,5 8,2 
Madrid Barajas 9 0,5 8,5 

Milano Malpensa 7 1,5 5,5 
Oslo Gardemoen 3 0,5 2,5 

Prag 7 1,5 5,5 
Rom Fiumicino 9,8 2 7,8 

Stuttgart 3,5 0,5 3 
Venedig Marco Polo 4,5 0,5 4 

Zürich 6 0,33 5,66 
    

Medelvärde 7,5 1 6,5 
 

Som ett resultat av ökad precision, ökar även förutsägbarheten för att avgöra starttiden (standard 

avvikelsen av precision på starttiden). För de flygplatser som inte skickar DPI-meddelande vid 

starttider har följande minskning av standardavvikelsen erhållits för 2014 trafiksiffror, se tabell 2.  

Tabell 2 – Minskad standardavvikelse (Eurocontrol, 2016)  

Flygplats 
Tidigare 

standardavvikelse 
(minuter/avgång) 

Nuvarande 
standardavvikelse 
(minuter/avgång) 

Minskad 
standardavvikelse 
(minuter/avgång) 

Helsingfors Vanda 14 3,9 10,1 
Paris Charles de Gaulle 13 8 5 

Rom Fiumicino 14 3,9 10,1 
Venedig Marco Polo 12,3 8 4,4 

Zürich 14,6 3,9 10,7 
    

Medelvärde 13,6 5,5 8 
 

Med hjälp av sekvensering innan avgång och ökad förutsägbarhet har uttaxningstid minskat i snitt 

och per avgång med följande tid för 2014 trafiksiffror, se tabell 3. 

Tabell 3 – Reducerad uttaxningstider (Eurocontrol, 2016) 

Flygplats 
Reducerad 

uttaxningstid 
(minuter/avgång) 

Reducerad 
uttaxningstid 
(minuter/år) 

Berlin Schönefeld 0,75 26 300 
Bryssel-Zaventem 3 330 000 

Düsseldorf 0,5 52 000 
Helsingfors Vanda 0,7 60 000 
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Madrid Barajas 0,5 170 000 
München  2 370 000 

Oslo Gardemoen 1 15 000 
Paris Charles de Gaulle 2 470 000 

Prag 0,33 18 300 
Rom Fiumicino 3 480 000 

Stuttgart 0,33 17 300 
Venedig Marco Polo 0,66 51 000 

Zürich 0,66 190 000 
   

Medelvärde 1,19 173 069 
 

De minskade uttaxningstiderna har bland annat inneburit till lägre bränsleåtgång på följande 

flygplatser för 2014 trafiksiffror, se tabell 4. 

Tabell 4 – Minskat bränsleåtgång, bränslekostnader samt minskat CO2 utsläpp (Eurocontrol, 2016) 

Flygplats 
Minskat 

bränsleåtgång 
(ton/år) 

Minskad 
bränslekostnad 

ふ€/årぶ 

Minskad CO2 
utsläpp 
(ton/år) 

Berlin Schönefeld 360 280 000 1 100 
Bryssel-Zaventem 4 500 3 500 000 14 400 

Düsseldorf 722 560 000 2 300 
Helsingfors Vanda 800 650 000 2 600 

Madrid Barajas 1 100 1 100 000 3 700 
München  5 000 3 900 000 16 000 

Oslo Gardemoen 200 160 000 630 
Paris Charles de Gaulle 6 500 5 000 000 20 300 

Prag 251 196 000 790 
Rom Fiumicino 6 600 5 100 000 20 800 

Stuttgart 235,3 187 000 741,2 
Venedig Marco Polo 425 330 000 1 300 

Zürich 2 300 1 800 000 7 300 
    

Medelvärde 2230,2 337 571 7 074 
 

På Münchens flygplats har A-CDM inneburit en halvering av väntetiderna vid rullbana med hjälp av 

sekvensering innan avgång (Amadeus, 2015).  

Bryssel-Zaventem flygplats har genom ökad förutsägbarhet lyckats behålla flygplanen längre vid 

deras parkeringsplats istället för att stå och vänta vid startbanan (Euro-CDM, 2015). 

London Gatwick implementeringen av A-CDM lett till en ökning av flygplatsens start- och 

landningskapacitet från 50 till 55 rörelser per timme (Buying Business travel, 2014) (Airline Industry 

Information, 2014). 

På Oslo Gardermoen har A-CDM lett till 750 stycken färre parkeringsplatsbyten som sker efter att 

flygplanet befinner sig under inflygning (Eurocontrol, 2016). 

Efter att Düsseldorfs flygplats tvingads stänga sin rullbana, lyckades flygplatsen med hjälp av den 

informationsdelning som A-CDM innebär att jobba ikapp de försenade flygplanen på 45 minuter 

(Eurocontrol, 2016). 
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På de flygplatser i Europa som använde A-CDM, bland annat: London Heathrow, Paris Charles de 
Gaulle och Helsingfors Vantaa, har effekterna av A-CDM lett till bättre punktlighet, kortare körtider 
till och från flygplanets parkering och minskat bränsle utsläpp (Laplace et al., 2014).  

3.6 Flygplatsen 
Enligt ICAO4 dokument 9137 får varje nation själv avgöra om staten, privata aktörer eller en 

blandning av både staten och privata aktörer ska få äga och sköta driften av de civila flygplatserna. 

Den som sköter driften av flygplatsen ansvarar för att tillhandahålla flygplatsoperativa tjänster som 

är i enlighet med internationella standarder för säkerhet, bland annat: landningshjälpmedel, 

räddningstjänst, underhåll av flygplatsens ytor som är avsedda för flygplan och parkering för 

flygplanen (ICAO, 1983). 

3.7 Flygtrafikledningen 
En flygtrafikledning är uppdelad i följande tre tjänster: 

Flygkontrolltjänst - ansvarar för att upprätthålla ordning i flygtrafiken och förhindra kollisioner 
Flyginformationstjänst - ger upplysningar för att förbättra luftfartens säkerhet och effektivitet 
Alarmeringstjänst - ansvarar för räddningsaktiviteter 

Dessa tjänster utförs i enlighet med FN organet ICAOs föreskrifter och kontrolleras av 
Transportstyrelsen (Nationalencyklopedin, 2016b). 

3.8 Flygbolagen 
Flygbolagen är de aktörerna som flyger passagerna från flygplats A till flygplats B. För att få flyga 

passagerare kommersiellt måste flygbolagen erhålla ett godkännande av varje berört lands 

ﾏ┞ﾐdighet. ふNatioﾐaleﾐI┞klopediﾐ, ヲヰヱヶIぶ Fl┞gHolag ┗äljer oftast att fl┞ga aﾐtiﾐgeﾐ ざPoiﾐt-to-Poiﾐtざ, 
som innebär att flygbolaget inte har någon centrallierad bas där samtliga flyglinjer utgår från. 

Motsatseﾐ kallas ざHuH aﾐd spokeざ soﾏ iﾐﾐeHär att ett fl┞gHolag har ┗alt att låta eﾐ fl┞gplats agera 
hub för i sitt linjenät för samtliga avgångar (Cook and Goodwin, 2008). 

3.9 Marktjänstbolagen 
Marktjänstbolagen är den aktör som ansvarar för aktiviteter som utförs under flygplanets turn-

around tid, det vill säga från landning till start av nästa flygning (Ek and Akselsson, 2007), till exempel: 

lasta eller lossa bagage, transport av bagage mellan terminaler och flygplan, check in, boarding, 

catering, städning, avisning, sanitetstömning, tankning m.m. (Norin, 2008). 

3.10 Flygplatsbenchmarking 
Inom flygplatsbenchmarking har Graham (2005) baserat benchmarking på flygplatser efter tre 

indikatorer: ekonomiska indikatorer, servicekvalitet och operativa indikatorer samt hållbarhets- och 

miljömässiga indikatorer. Dessa indikatorer beskrivs mer detaljerat i detta följande underkapitel.  

3.10.1 Ekonomiska indikatorer 

Då eﾐ ﾏåtteﾐheter soﾏ ざaﾐtal rörelser på fl┞gplatseﾐざ iﾐte tar häﾐs┞ﾐ till ┗arje fl┞gplaﾐsstorlek eller 
om flygplanet är ett frakt- eller passagerarplan. Därför används måttenheten: WLU5, där en 

passagerare motsvara 100 kilo frakt. Med WLU måttet kan en rad olika indikatorer erhållas, bland 

annat:  

 Total driftkostnad per WLU – För att mäta kostnadseffektiviteten 

                                                           
4 International Civil Aviation Organinization - FN organ som för gemensamma och ändamålsenliga regler 
5 Work Load Unit 
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 WLU per anställd – För att mäta produktiviteten hos de anställda 

 Intäkt per WLU – För att mäta vinsten 

Nackdelen med de ekonomiska indikatorerna är att varje flygplats skiljer sig åt, det finns ingen 

ざstaﾐdardfl┞gplatsざ ﾏeﾐar Graham (2005), detta på grund av att flygplatser har olika intäktskällor 

som exempelvis: parkering och tax-freeaffärer. I vissa fall kan det vara att en flygplats får vissa 

tjänster utförda av staten som till exempel: polis och brandkår. Graham (2005) fortsätter med att 

påpeka att flygplatsens storlek kan påverkar de ekonomiska indikatorerna, då större flygplatser ofta 

generera mer intäkter. 

Det finns två publikationer som innehåller dessa ekonomiska indikatorer: TRL6 och ACI7. 

3.10.2 Servicekvalitet och operativa indikationer 

Utöver de ekonomiska indikatorerna, som sätter ett pris på varje indikator, finns det vissa indikatorer 

som inte går att prissätta. Kötid för passagerare, antal försenade avgångar eller hur ren toaletterna 

på flygplatsen är, dessa indikationer är lika viktiga. För att samla in information kring dessa 

indikatorer kan bland annat kundundersökningar av en extern aktör användas menar Graham (2005). 

Utöver kundundersökningar finns ofta statistik om antal försenade ankomster och avgångar, oftast 

tillgänglig från flygplatsen.  

IATA8 genomför årliga undersökningar av passagerarupplevelser; vad de efterfrågar, hur de beter sig 

och vad de spenderar pengar. (IATA, 2015). Även genomför ACI undersökningar kring samma frågor, 

samt operativa indikatorer. (Graham, 2005) 

3.10.3 Hållbarhets- och miljömässiga indikatorer  

Under senare år har mått som relaterar till utsläpp av buller och avgaser som flygplan och flygplatser 

garnerar blivit viktiga. Graham (2005) belyser att dessa indikatorer kan vid djupare analys komma 

fram till vart utsläppen genereras, om det är på grund av flygplanen, flygplatsen eller 

marktransporter till och från flygplatsen. 

3.11 Tidigare studier 
Till rapportförfattarens kännedom finns en tidigare genomförd vetenskapliga studier kring en faktisk 

implementering av A-CDM på flygplatser.  

Corrigan et al. (2015) har med hjälp av en treårig fallstudie analyserat hur implementering av A-CDM 

gått till från planering till fulländat implementering. Corrigan et al. valde initialt att fokuserade på 

följande fyra aktörer: flygplatsen, flygbolagen, flygtrafikledningen och marktjänstbolagen 

Rapportensförfattarna har bland annat intervjuat de olika aktörerna, samt utvecklat ett spel där 

aktörerna fått samarbete för att lösa fiktiva problem. Corrigan et al. (2015) belyser även det faktumet 

att A-CDM kommer innebära kulturella skillnader, där tidigare konkurrenter på flygplatsen nu ska 

börja dela med sig av information. En av de flygplatsanställda som intervjuades av Corrigan et al. 

(2015) beskrev A-CDM på följande sätt: 

 ざA-CDM är ヱヰ% oIh Γヰ% kulturざ ふCorrigaﾐ et al. ヲヰヱヵぶ  

                                                           
6 Transport Research Laboratoty  
7 Airport Council International – Flygplatsägares internationella organisation 
8 International Air Transport Association – Flygbolagens internationella organisation 
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Anna Norin (2008) skriver i sin doktorsavhandling att bättre planeringen och utnyttjande av 

aktörernas olika resurser kan utnyttjas mer effektivt vid implementering av A-CDM. Detta genom att 

flygplatsens olika aktörer och andra flygplatser delar sin information med varandra.  

Dock påpekar Norin att tillgången av den stora mängden av information som A-CDM erbjuder inte 

automatiskt leder till bättre planering, utan kan leda till att aktörerna får det svårare att ta beslut. 

Hanteringen av den stora mängd information är avgörande för att aktörerna ska kunna ta ett beslut 

(Norin, 2008). 

Laplace et al. (2014) skriver att A-CDM kan förbättra flygplatser kapacitet vid nedsatta 

väderförhållanden. Laplace et al. skriver även att om A-CDM skulle samarbete med transportörer 

som trafikerar flygplatsen, till exempel järnvägar och busstransporter, skulle det leda till en 

förbättrad process för resenärerna som inte tar sig till eller från flygplatsen i bil.  
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4. Nulägesanalys 
För att skapa en förståelse kring den Bromma flygplats nuvarande förhållanden, kommer följande 

kapitel beskriva hur Bromma flygplats, dess aktörer, hur informationsdelningen på Bromma flygplats 

sker samt vilka tidsmål som används i dagsläget. 

4.1 Bromma flygplats 
Bromma flygplats är idag Sveriges tredje största flygplats mätt i antal passagerare (Swedavia, 2016e). 

Under 2015 trafikerades flygplatsen av nästan 2,5 miljoner passagerare som flög till 15 olika 

destinationer, totalt hade flygplatsen 56 600 rörelser9 under 2015. Flygplatsen har en rullbana på 

1 600 meter och har två terminalbyggnader, en för reguljärflyg och en för affärsflyg som drivs av ett 

privat företag (Swedavia, 2016a). 

Broﾏﾏa fl┞gplats är idag klassat soﾏ eﾐ ざLe┗el ン ふCoordiﾐated Airportぶざ eﾐligt IATA. Det innebär att 

samtliga ankomster och avgångar från flygplatsen måste ansöka om en start- eller landningstid, en så 

kallad ざslotidざ. Detta på grund av flygplatsens kapacitet inte kan möta flygbolagens efterfrågan, samt 

att utbyggnad av flygplatsens kapacitet inte är möjlig på kort sikt. (IATA, 2015). 

Flygplatsen har cirka 1 500 anställda som jobbar på ett 30-tal företag kring flygplatsen (Swedavia, 

2016f). 

Marken som Bromma flygplats ligger på ägs av Stockholm Stad och har arrenderats till och med år 

2038. På grund av flygplatsens läge när Stockholm råder det miljörestriktioners för hur flygplatsen 

ska bedriva sin verksamhet, det innebär att flygplatsen får maximalt hantera 80 000 rörelser per år, 

flygplatsen är öppen för flygtrafik under begränsade tider under dygnet och flygplatsen får bara 

hantera flygplan som maximalt genererar en bullernivå på 86 decibel (Swedavia, 2016g).  

I figur 2 nedan visas Bromma flygplats inklusive bilparkeringsplatser inför den röda linjen.  

 

Figur 2 - Bromma flygplats (Google Earth, 2015) 

                                                           
9 Antal start och landningar 
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4.2 Aktörer på Bromma flygplats 
På flygplatsen finns det flera aktörer som utför olika uppgifter, Dessa aktiviteter är ofta spridda 

mellan ett antal olika aktörer. På Bromma Flygplats är ansvaret över de olika fördelade mellan 

aktörerna som presenteras i tabell 5 nedan. 

Tabell 5 - Aktörer på Bromma flygplats 

Tjänst Ansvarig aktör 

Finansiering, drift, förvaltning och utveckling av 
flygplatsen 

Swedavia AB 

Flygtrafikledning LFV 

Lastning, lossning, avisning och sanitetstömning Swedavia Ground Handling 

Catering Picknick 

Tankning Shell & BP 

Incheckning och boarding BRA Flyg Ground Handling 

Städning StädAB 

4.3 Bromma flygplats flygoperativa processen 
Den flygoperativa processen initieras av att ett flygplan passerar in genom Bromma flygplats luftrum, 

varje efterföljande process måste slutföras innan nästa process kan påbörjas. Den flygoperativa 

processen avslutas när flygplanet passerar ut genom Bromma flygplats luftrum.  

I den flygoperativa processen turas Bromma aktörerna om att ansvara för ett flygplan, denna 

uppdelning illustreras i figur 3. 

 

Figur 3 – Flygoperativa processen, röda området avgränsar den rörliga processen från den stillastående (Grele, 2016). 

4.3.1 Turn-around processen 

De finns två typer av turn-arouﾐd proIesser: ざde rörliga proIesserﾐaざ, iﾐriggade i figur 3, oIh ざde 
stillaståeﾐde proIesseﾐざ. De rörliga turn-around processerna sker när flygplanet fortfarande inte har 

nått sin parkeringsplats eller har lämnat sin parkeringsplats. 

Deﾐ ざstillaståeﾐde turﾐ-arouﾐd proIesseﾐざ flera delakti┗iteter soﾏ ofta utförs a┗ olika aktörer, 
delaktiviteterna är vanligtvis beroende av att den föregående underaktiviteten är avslutad innan 

nästa underaktivitet kan påbörjas. Det kräver att de olika aktörerna, som är utsprida kring 

flygplatsen, samarbetar för att göra flygplanet redo för avgång. De grundläggande delaktiviteterna 

beskrivs i figur 4 nedan. 
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Turn-around processen kan givetvis innehålla fler eller färre delaktiviteter, delvis beroende på vad 

flygbolaget efterfrågar eller vilken typ av flygplan det är. Exempel på andra delprocesser är: 

sanitettömning och påfyllning av vatten. Delaktiviteterna som har nämnts ovan i figur 4 kommer 

beskrivas nedan samt kommer vilken aktör som är ansvarig för varje delaktivitet att presenteras i 

tabell 5. 

In-block 

GPU in 

Trappor till 

Avlastning 

Tankning 

Pålastning 

Avstigning 

Städning Catering 

Ombordstigning 

Trappor från 

Off-block 

GPU ut 

Figur 4 – Delaktiviteter i turn-around processen 

Avisning 
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In block: Den tiden då marktjänstpersonalen sätter fast klossar mellan flygplanets hjul. Denna tid 

benämns internationellt som AIBT10 och avser från den tiden de efterföljande delaktiviteterna i turn-

around processen kan påbörjas.  

GPU in: En GPU11 krävs för att driva flygplanets elektronik när flygplanet inte har sina motorer eller 

interna APU12 är igång. GPU kopplas med en sladd till flygplanet. 

Trappor till: För att passagerarna ska kunna ta sig av flygplanet finns trappor som dras fram till 

flygplansdörren. 

Avlastning: Denna delaktivitet innefattar avlastning av gods som oftast innefattar bagage och/eller 

frakt som transporteras med flygplanet. Det avlastade godset förs antingen till en ankomsthall eller 

vidare till ett annat flygplan för vidare transport.  

Avstigning: När trappor är placerade vid flygplansdörren kan passagerarna kliva av flygplanet. 

Tankning: För att kunna ta sig till sin destination måste flygplanet ofta tanka. Vissa bolag tillåter inte 

heller att passagerare befinner sig i flygplanet när det tankas. 

Städning: För att tömma det skräp som samlats in under flygningen och hålla kabinen fräsch, måste 

kabinen städas mellan varje flygning.  

Catering: För de flygbolag som vill erbjuda sina kunder mat eller tilltugg ombord krävs det att dessa 

föremål fylls på mellan flygningarna. Maten och tilltuggen transporteras till flygplanen i speciella bilar 

som enkelt kan föra ombord maten i vagnar. 

Påstigning: När flygplanet är färdig städat och maten är påfylld kan flygplanet ta emot passagerarna.  

Pålastning: Denna delaktivitet innefattar pålastning av gods som oftast innefattar bagage och/eller 

frakt som ska transporteras med flygplanet. Godset som ska lastas på flygplanet kommer antingen 

från de passagerare som checkat in bagage på flygplatsen eller från anslutande flygplan. 

Avisning: Vid kyliga förhållanden kan det bildas is på flygplanet, detta är direkt farligt då is försämrar 

flygplanet aerodynamik och förstöra flygplanets manövreringssystem. För att få bort och förebygga 

uppbyggandet av is på flygplanen besprutas flygplanen med en avisningsvätska innan start. 

Flygplatsen kan ha speciella områden i anslutning till rullbana där avisning kan ske, dock kan avisning 

även ske vid flygplanets parkering. 

Trappor från: När samtliga passagerare är ombord, dras trapporna från flygplansdörren. 

GPU ut: När flygplanet har startat sina motorer eller APU och klara att försörja sina elektiska system 

på egen hand, kopplas GPU bort.   

Off-block: När samtliga föregående delaktiviteter är genomförda är flygplanet redo att starta upp 

motorerna. Marktjänstbolaget ansvara för assistera piloterna i denna delaktivitet samt ta bort de 

klossar som placerades vid flygplanets hjul. Tiden då dessa klossar tas bort benämns internationellt 

som AOBT13 och betyder att samtliga av marktjänstsbolags aktiviteter slutar.  

                                                           
10 Actual In-Block Time 
11 Ground Power Unit 
12 Auxiliary Power Unit 
13 Actual Off-Block Time 
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I tabell 5 markeras vilken aktör som är ansvarig för ovanstående aktiviteter i turn-around processen: 

(Karlsson, 2016) 

Tabell 5 - Ansvariga aktörer för turn-around aktiviteter 

 LFV SGH14 BRA Pickning StädAB Shell/BP 

Rörliga turn-around 
processerna 

X15      

In-block  X     
GPU in/ut  X     

Trappor till/från  X     
Av- och påstigning  X X    

Av- och ombordstigning   X    
Tankning      X 
Städning     X  
Catering    X   
Avisning  X     
Off-block  X     

4.4 Aktuella tidsmål 
Flygbolagen har ställt visa tidskrav på marktjänstaktörerna. Den minimala turn-around tiden på 

Bromma flygplans beror på vilken flygplanstyp som används och redovisas i tabell 6 nedan (Karlsson, 

2016). 

Tabell 6 - Turn-around tid per flygplanstyp 

Flygplanstyp Turn-around tid 

Avro RJ 25 minuter 
ATR 72 20 minuter 

Saab 2000 20 minuter 
 

I den minimala turn-around tiden har även nedanstående delaktiviteter tidsmål (Karlsson 2016): 

 Trappor till ska vara utfört senast en minut efter in-block 

 Första väskan ska läggas på bagagebandet i ankomsthallen sju minuter efter in-block 

 Sista väskan ska transporteras till flygplanet 15 minuter innan avgång 

 Lastningsinstruktionerna ska vara lämnade till piloterna senast sju minuter innan off-block 

                                                           
14 Swedavia Ground Handling 
15 Flygplanens parkering erhålls från Swedavias trafikplanering på Bromma 
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5. Informationsdelning på Bromma flygplats 
I det här kapitlet kommer den första forskningsfrågaﾐ ざHur ser Bromma flygplats nuvarande 

informationsdelningssystem ut?ざ att Hes┗aras.  
 

På Bromma flygplats sker informationsdelningen med hjälp av det centrala informationsprogrammet 

Swedish Airports Flight Information samt andra sidosystem som till exempel New Display System. 

5.1 Swedish Airports Flight Information Resources 
Det centrala informationsprogram Swedish Airports Flight Information Resources, benämns vidare 

som SAFIR, bygger på tidtabeller som uppdateras med information som bland annat:  

 Flygplanstyp 

 Antal passagerare 

 Antal bagage 

 Landningstider 

 Parkering 

 Gate 

 Slottid för start 

 Med mera 

SAFIR utvecklades för cirka 20 år sedan till Arlanda flygplats, men har under åren anpassats för att 

kunna användas av Swedavias samtliga tio flygplatser. Swedavia äger även idag licenserna för SAFIR 

som tillåter företaget att vidareutveckla systemet (Andersson, 2016). 

Aktörer som har tillgång till detta system på Bromma flygplats är marktjänstbolagen Swedavia 

Ground Handling och BRA flyg, samt flygledarna (Guéry Dahlström, 2016). 

SAFIR inhämtar sin information från meddelanden som skickas från andra flygplatser, till exempel om 

när flygplanet har startat och hur mycket bagage som finns ombord. SAFIR inhämtar även 

automatiskt information from flera olika sidosystem, bland annat de som anges i tabell 7 (Guéry 

Dahlström, 2016). 

Tabell 7 - Sidosystem i SAFIR (Andersson, 2016) 

Sidosystem Funktion 

NDS 
Anger information flygplanets status 

som till exempel: Gå till utgången, 
Ombordstigning och Sista utrop. 

SCORE 
Inhämtar information om tidtabeller och 

flygplanstyp 
SIES Anger när flygplanet är under inflygning 

 

SAFIR kan i dagsläget inhämta, uppdatera och publicera information som uppfyller Eurocontrols 

akronymer för A-CDM information, så som ALDT och TOBT. SAFIR är även i dagsläget kompatibelt för 

att inhämta och varna användaren när en milstolpe i A-CDM inte har genomförts på tid (Andersson, 

2016). 

5.2 New Display System 
Informationen som uppdateras i SAFIR publiceras i mer kompakt och simplare format genom ett 

sidosystem som heter New Display System, förkortas NDS. För att kunna visa denna information 
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krävs en dator med skräm för att kunna visa informationen. På Bromma finns två olika typer av NDS, 

extern och intern.  

5.2.1 Extern NDS 

NDS presenterar den mest grundläggande information på ankomst och avgångstavlor i allmänna 

utrymmen se figur 5. 

 

Figur 5 - Extern NDS sida med avgångsinformation (Guéry Dahlström, 2016). 

5.2.2 Intern NDS 

För flygplatsens aktörer kan mer information som är anpassad efter aktörens efterfrågan inhämtas 

från SAFIR och distribueras till en NDS dator, se figur 6. Aktörer med tillgång till en intern NDS på 

Bromma flygplats är: BRA, Swedavia Ground handling, flygledarna och tankningsaktörerna (Guéry 

Dahlström, 2016). 

 

Figur 6 - Intern NDS sida med ankomstinformation (Guéry Dahlström, 2016). 
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Figuren innehåller information om vilket flightnummer, registreringsnummer, flygplanstyp, vart 

flygplanet kommer från och när flygplanet ska landa enligt tidtabell (STA16). Denna information 

genereras automatiskt från ett sidosystem i SAFIR där information om flygbolagens tidtabeller 

registreras.  

Den information som anges i de efterföljande kolumnerna genereras mer i realtid, den första 

kolumnen: ET/AT17, anger information först med fyra siffror flygplanets beräknade ankomsttid, 

denna tid erhålls med hjälp av information från när flygplanet lyfte från avreseflygplatsen samt 

uppskattade resetider. När fl┞gplaﾐeﾐ är uﾐder iﾐfl┞gﾐiﾐg till fl┞gplatseﾐ läggs ett ざAざ till efter deﾐ 
beräknande ankomsttiden. Eftersom att dessa tider är beräknade anges även betäckningen: ETA18 i 

kolumnen efter.  

När fl┞gplaﾐet har laﾐdat H┞tts ざAざ ut ﾏot ett HiﾐdestreIk oIh PRM koluﾏﾐeﾐ aﾐger att fl┞gplaﾐet 
har laﾐdat geﾐoﾏ att skri┗a ざLANざ, ﾐär fl┞gplaﾐet har staﾐﾐat ┗id gateﾐ aﾐges iﾐ-blocktiden som ett 

minutslag. 

Oﾏ fl┞gplaﾐet är förseﾐat aﾐges eﾐ förseﾐiﾐgskod eﾐligt ICAO staﾐdard i koluﾏﾐeﾐ ざDLざ soﾏ 
beskriver varför flygplanet är försenat. 

Flygplanets parkeringsplats hämtas från SAFIR. De två sista kolumnerna: IRM19 och IRM-RX nyttjas av 

BRA flygs koordinatorer, som använder kolumnen IRM, och Swedavia Ground Handling som använder 

kolumnen IRM-RX. I dessa kolumner kan information med 16 tecken anges, vanligtvis är det 

information kring om det finns passagerare med behov av assistans och hur många väskor som finns 

lastade ombord. 

5.2.3 Nackdelar och problem 

Nackdelen med SAFIR och NDS är att det krävs en dator eller utrustning i cockpit på flygplanet för att 

få tillgång till informationen (Guéry Dahlström, 2016). Detta gör det svårt för marktjänstpersonal att 

exakt kunna rapportera in tider och få information om CTOT, marktjänstpersonalen kommunicerar 

denna information med hjälp av radio till en koordinator som har tillgång till SAFIR. För att piloterna 

ska få information om vilken CTOT de har blivit tilldelade, måste de antingen få den informationen 

från marktjänstbolagen eller flygtrafikledningen (Guéry Dahlström, 2016). 

Bromma flygplats använder sig inte i dagsläget av Eurocontrols fyrbokstavsakronymer för att ange 

tider, i SAFIR och NDS på Bromma flygplats anges istället tider i trebokstavskodsform (Guéry 

Dahlström, 2016). 

Både Andersson (2016) och Guéry Dahlström (2016) lyfter fram att då SAFIR introducerades för nästa 

20 år och används på Swedavias samtliga flygplatser, börjar systemet att nå sin begränsning. Även 

avsaknaden av ett webbaserat gränssnitt märks tydligt. Guéry Dahlström (2016) pointerar även att då 

viss information som anges manuellt och rapporteras i bland in via radio, kan kvaliteten på den 

informationen variera på grund av SAFIR användarens arbetsbelastning eller radiomeddelandets 

hörbarhet. 

 

                                                           
16 Scheduled Time of Arrival 
17 Estimated Time / Actual Time 
18 Estimated Time of Arrival 
19 Internal ReMark 
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6. Att implementera A-CDM 
I det här kapitlet koﾏﾏer rapporteﾐs aﾐdra forskﾐiﾐgsfråga ざVad krävs för att implementera ett A-

CDM system?ざ att Hes┗aras.  
 

För att implementera A-CDM kommer rapportförfattaren att använda sig av tre olika 

tillvägagångsätt:  

1. Eurocontrol tagit fram en implementeringsmanual som publicerades 2006, manualen har 

dock uppdaterats fyra gånger var av den senaste versionen är från 2012. 

Implementeringsmanualen bygger på fyra faser som måste genomgås för att implementera 

A-CDM. I dessa faser värvas åsikter och resultat från Corrigan et al. (2015) rapport. 

2. En förändringsstrategi som är utvecklad av Knoster (1991) för att uppnå komplexa 

förändringar, och sedan anpassats till en flygplatsmiljö av Fredrik Follin (2016). 

3. Till sist beskriv även ett alternativt tillvägagångsätt som kan fungerar som stöd till en 

implementering av A-CDM som kallas för MASCA. 

6.1 Informationsfasen 
I denna inledande fas måste samtliga inblandade aktörer, enligt Eurocontrol (2012) implementerings 

manual, få grundläggande information om vad A-CDM är, vad aktören måste göra för att anpassa sig 

och vilka fördelar de kan få av ett implementerat A-CDM. Corrigan et al. (2015) lägger, i sin studie av  

A-CDM implementering, stor tyngd vid att informera och utbilda de olika aktörerna. Saknas en 

gemensam förståelse hos samtliga aktörer om vad A-CDM innebär kommer leda till att turn-around 

tiderna inte förändras menar Corrigan et al. (2015). 

Om aktörerna går med på att fortsätta undersökningen kring implementering, blir nästa steg att 

presentera djupare analyser för att övertyga de inblandade aktörerna att investera och anpassa sig 

efter A-CDM (Eurocontrol, 2012). 

6.1.1 Förändringstrategi 

Enligt Fredrik Follin (2016) kräver en implementering av A-CDM en noggrann genomtänkt 

förändringsstrategi, denna process illustreras i figur 7 nedan. 

 

Figur 7 - Förändringsstrategi för A-CDM 
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Men denna figur menar Follin att det måste finnas en gemensam vision om vad ett A-CDM system 

kan åstadkomma. Kunskap om vad A-CDM innebär och rätt personer på flygplatsen får rätt 

kompetenser. En drivkraft från samtlig aktörer att genomföra en implementering av A-CDM, samt 

synliggöra vinster för samtliga inblandade aktörer. Att det finns tillgängliga resurser som till exempel 

en informationsdelningsplattform för att kunna implementera A-CDM, och till sist att det finns en 

handlingsplan för hur implementering ska gå till. 

Om en av dessa faktorer inte tas med eller inte genomförs fullt ut, kommer implementeringen 

troligtvis stöta på något av de listade problemen i figur 7 (Follin, 2016). 

6.2 Analysfasen  
Nästa fas grundar sig i djupare undersökningar, bland annat med hjälp av en extern analys av vilka 

operativa och tekniska behov som flygplatsen, och alla de inblandande aktörernas, måste anpassa sig 

efter för att implementera A-CDM. Denna analys anses som ett precist mått på hur flygplatsens och 

dess aktörers nuvarande funktionalitet är, och kommer senare kunna användas för att jämföra det 

dåvarande resultatet med det nya resultatet. Denna typ av analys kallas vanligtvis för en GAP analys. 

Om resultatet av den externa GAP analysen leder till att flygplatsen och dess aktörer inte uppfyller de 

operativa och tekniska kraven, kan en extern kostnads-nytta-analys utföras för att ta reda på om de 

investeringar som krävs för att uppfylla behoven kan motiveras. (Eurocontrol, 2012) 

6.3 Implementeringsfasen  
Om flygplatsens och dess aktörer har uppnått de behoven som krävs för att implementera A-CDM, 

blir nästa steg enligt Eurocontrol (2012) att succesivt implementera de sex stegen som beskrivs 

nedan. 

6.3.1 Informationsdelning 

Informationsdelningen är hörnstenen för att de övriga fem A-CDM områdena ska fungera, det är 

delningen av information till samtliga aktörer som möjliggör att de övriga stegen i implementeringen 

av A-CDM (Eurocontrol, 2012). Något som även Corrigan et al. (2015) poängterar i deras rapport om 

A-CDM implementering. 

Informationsdelning bygger på att precis och aktuell information sprids med hjälp av en plattform där 

samtliga som aktörer deltar i A-CDM samarbete delar med sig av sin information (Eurocontrol, 2012) 

(Corrigan et al., 2015). Olika plattformar för informationsdelning kan vara till exempel ett webbaserat 

program där aktörer kan inhämta och dela med sig av relevant information. Programmet 

kompletteras med en mobil applikation där marktjänstbolagen och piloterna enkelt kan inhämta och 

rapportera in information om turn-around processen. En viktig funktion som Eurocontrol 

rekommenderar ska finnas är möjligheten till varningsmeddelanden, detta för att kunna 

uppmärksamma berörda aktörer om att ny information finns att inhämta. Även borde information 

om aktuella ankomster och avgångar finnas att tillgå (Eurocontrol, 2012). 

Den information som Eurocontrol (2012) anger i sin implementeringsmanual borde delas mellan 

aktörerna, samt vilka som borde förse den presenterats i tabell 6 nedan. 

Tabell 6 – Informationsdelning (Eurocontrol, 2012) 

Typ av information 
Akronym enligt 

Eurocontrol 

Vem förser 
informationen enligt 

Eurocontrol 

Flygplanstyp  Flygbolaget 
Marktjänstbolag  Marktjänstbolaget 
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Parkeringsplats  Flygplatsen/Flygbolaget 
Passagerargate  Marktjänstbolaget 

Starttid från 
avgångsflygplats 

ATOT Flygtrafikledaren 

Flygtid EET 
Piloten/ 

Flygtrafikledaren 
Landningstid ELDT, TLDT & ALDT Flygtrafikledaren 
Intaxningstid EXIT, AXIT Flygtrafikledaren 

In-blocktid EIBT & AIBT Marktjänstbolaget 
Turn-around tid MTTT Marktjänstbolagen 

Off-blocktid 
SOBT, EOBT, TOBT & 

AOBT 
Marktjänstbolaget 

Uttaxningstid EXOT, AXOT Flygtrafikledaren 
Starttid från lokal 

flygplats 
ETOT, CTOT, TTOT & 

ATOT 
Flygtrafikledaren 

 

6.3.2 CDM Turn-around process 

Turn-arouﾐd proIesseﾐ, soﾏ Heskri┗s i kapitel ざTurﾐ-arouﾐd proIesseﾐざ, olika akti┗iteter t┞dliggörs 
oIh ┗arje akti┗itet får eﾐ さﾏilstolpeざ ﾏed olika tidpuﾐkter. Till e┝eﾏpel ﾐär fl┞gplaﾐet har laﾐdat på 
flygplatsen eller när tankningen av flygplanet har på börjats. Information om varje aktivitets 
varaktighet delas med hjälp av plattformen, med hjälp denna information kan aktörerna tidigt 
identifiera om förseningar kan förhindras genom att planera om de olika aktiviteterna (Eurocontrol, 
2012). 

Målet med att använda sig av milstolpar för varje aktivitet är att förbättra den gemensamma 
situationsmedvetenheten kring hela turn-around processen, inklusive flygplanets resa till flygplatsen 
och till startbanan som gestaltas i figur 8 nedan (Eurocontrol, 2012). 

 

Figur 8 - Milstolpar för turn-around processen, inklusive flygplanets resa till flygplatsen och till startbanan. (Eurocontrol 

2012) 

Eurocontrol listar 16 stycken milstolpar som de anser är viktiga för att kunna beräkna turn-around 

processen. Flygplatserna kan dock själva välja att lägga till extra milstolpar som till exempel avisning. 

Dessa 16 aktiviteter listas i tabell 7 nedan (Eurocontrol, 2012). 
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Tabell 7 – Milstolpar (Eurocontrol, 2012) 

Nummer Milstolpe När 
Obligatorisk eller 

valfri att ange enligt 
Eurocontrol 

1 
Flygtrafikledaren aktiverar 

flygplanets färdplan 
Tre timmar innan EOBT Obligatorisk 

2 EOBT uppdateras Två timmar innan EOBT  Obligatorisk 

3 
Starttid från 

avgångsflygplats  
ATOT från 

avgångsflygplats 
Obligatorisk 

4 
Flygplanet anländer lokalt 

luftrum 
Varierande beroende på 

flygplats 
Obligatorisk 

5 Flygplanet ligger på final 
Varierande beroende på 

flygplats 
Obligatorisk 

6 Landningstid ALDT Obligatorisk 
7 In-block AIBT Obligatorisk 

8 
Marktjänstbolagen inleder 

turn-around processen 
ACGT Valfri 

9 
TOBT uppdateras innan 

TSAT 
Varierande beroende på 

flygplats 
Valfri 

10 TSAT anges 
Varierande beroende på 

flygplats 
Obligatorisk 

11 Boarding påbörjas 
Varierande beroende på 

flygplats 
Valfri 

12 Flygplanet är redo ARDT Valfri 

13 
Flygplanet ansöker om 
uppstartningstillstånd 

ASRT Valfri 

14 
Flygplanet erhåller 

uppstartningstillstånd 
ASAT Valfri 

15 Off-block tid AOBT Obligatorisk 
16 Starttid från lokal flygplats ATOT Obligatorisk 

 

6.3.3 Beräkning av varierande taxiningstider 

Den tid det tar för flygplanet att ta sig till eller från rullbanan kan variera på grund av bland annat hur 

långt det är till eller från flygplanets parkering eller hur många flygplan rör sig på manöverområdet20. 

De flesta flygplatser använder sig av standardiserade taxitider, oavsett trafikläge eller avstånd och 

väderförhållande. Denna standardiserade tid gör det svårt att beräkna de angivna milstolparnas 

varaktighet (Eurocontrol, 2012). 

För att kunna beräkna EIBT måste tiden det tar för flygplanet att ta sig från landningsbanan till 

parkeringen tas i beaktning. 

Exempelvis kan tiden för intaxningen kan erhållas på följande sätt:  畦�稽� − 畦詣経� = 畦��� 

                                                           
20 De ytor som används av flygplanen för att ta sig till eller från rullbanan. 
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På motsvarande sätt kan ETOT erhållas genom följande beräkning:  継�稽� + 継��� = 継��� 

För att kunna erhålla EXIT och EXOT måste flygplatsen antingen skaffa sig god kännedom kring hur 

långa taxitiderna är med hjälp av historisk data vid olika förhållanden, eller använda sig av ett 

avancerat markradar system som automatiskt beräknar taxitiderna. Dock kan mindre flygplatser klara 

sig med standardiserade taxitider enligt Eurocontrol (2012). 

6.3.4 Gemensamhantering av flightuppdateringar 

Det här området handlar om att förbättra informationsutbytet mellan de aktörerna som ansvarar för 

flygplanet när det är i luften, även kallat Air Trafic Flow and Capacity Management, och de aktörer 

som ansvarar för flygplanet när det är på marken. Den gemensamma hanteringen av 

flightuppdateringen ligger till grund för att mer precist kunna beräkna TTOT och TLDT (Skybary, 

2014). 

6.3.5 Gemensam sekvensering innan avgång 

Här kan flygtrafikledningen ta hänsyn till flygplatsens önskemål om i vilken ordning vilka flygplan som 

ska åka från sina parkeringsplatser till startbanan. Vanligtvis blir det flygplanet som ansöker om 

uppstartillstånd först, det flygplanet som erhåller uppstarttillstånd först. Detta är inte optimalt i alla 

lägen (Skybary, 2014). 

Om flygtrafikledaren kan sekvensera avgångarna baserat på hur flygplanens turn-around process 

framskrider och hur turn-around processen förhåller sig till TOBT, kan flygtrafikledaren erbjuda 

flygbolagets piloter en TSAT och planera jämna flöden till startbanan. Flygledarens sekvensering sker 

transparent och tillåter därför flygbolagen och marktjänstbolagen vara med och påverka för att öka 

deras effektivitet.  

Vid sekvensering av avgångar måste dock flaskhalsar på flygplatsen identifieras och ta i beaktning, till 

exempel avisning. Om avisning måste ske innan avgång, är det avisningens kapacitet som avgör 

sekvenseringen (Eurocontrol, 2012). 

För att optimera sekvenseringen kan ett Departure Management, förkortas DMAN, användas. DMAN 

är ett automatiskt system som använder information från milstolparna samt den variabla taxitiden 

för att beräkna TTOT. Motsvarande system finns för sekvensering för landningar, Arrival 

Management (AMAN), som på liknande sätt beräknar TLDT (Eurocontrol, 2012). 

6.3.6 CDM i icke-gynnsamma förhållanden  

Det här området dikterar hur de olika aktörerna ska agera när någon aktör måste sänka sin kapacitet 

på grund av icke-gynnsamma förhållanden. (Skybary, 2014). Med hjälp de tidigare stegen i 

implementeringsfasen kan en flygplats minimera konsekvenserna av icke-gynnsamma förhållanden. 

Det är avgörande att samtliga aktörer på flygplatsen är medvetna om vad som gäller vid icke-

gynnsamma förhållanden, det måste även enligt Eurocontrols (2012) implementeringsmanual finnas 

en lokal CDM koordinator som är ansvarig när förhållandena inte tillåter full drift. 

Två fall som ofta förorsakar icke-gynnsamma förhållanden är dåligt väder eller underhåll på 

flygplatsen, dock går dessa effekter ofta att ta reda på i förväg med hjälp av väderprognoser och 

tydlig information mellan flygplatsens aktörer (Eurocontrol, 2012). 

6.3.6.1 A-CDM vid avisning 

När vädret kräver att flygplanen avisas innan avgång leder det ofta till kapacitets begräsningar och 

förseningar (Kaplas, 2014). Beroende på hur mycket flygplanet behövs avisas och vart avisningen 
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genomfört, påverkas bland annat: TOBT, TSAT och TTOT. För att minska påverkan på dessa tider kan 

nya milstolpar som presenteras i tabell 8, föras in i turn-around processen. 

Tabell 8 - Avisningsmilstolpar (Eurocontrol, 2012) 

Milstolpe Akronym enligt Eurocontrol Innebörd 

Faktisk redotid för avisnings ARZT 
Tiden då flygplanet är redo för 

avisning 

Beräknad redotid för avisning ERZT 
Tiden då flygplanet är beräknat 

att vara redo för avisning 

Faktisk tid då avisning påbörjas ACZT 
Tiden då avisningen av 

flygplanet har påbörjats 
Beräknad tid för avisning av 

påbörjas 
ECZT 

Tiden då flygplanet beräknas 
att börja avisas 

Faktisk tid då avisning är 
slutförd 

AEZT 
Tiden då avisning av flygplanet 

är slutförd 
Beräknad tid då avisning 

slutförd 
EEZT 

Tiden då avisningen beräknas 
vara slutförd 

Faktisk avisningstid ADIT 畦継�� − 畦系�� 
Beräknad avisningstid EDIT 継継�� − 継系�� 

 

När avisning krävs måste piloten meddela den ansvariga avisningsaktören som i sin tur sekvenserar 

avisningen, piloterna och marktjänstbolaget anger då en beräknad redotid för att avisas, ERZT. Den 

ansvariga aktören kommer sedan skicka information via informationsdelningsplattformen om när 

varje flygplan beräknas att avisas, ECZT. Sekvenseringen för avisning uppdateras och tar hänsyn till 

hur varje avgång förhåller sig till milstolparna.(Eurocontrol, 2012). 

6.4 DPI och utvärderingsfasen  
I den sista fasen utvärderas först hur flygplatsens lokala A-CDM system för att säkerställa att 

flygplatsen och dess aktörer uppfyller de kraven som A-CDM ställer. Det lokala A-CDM systemet 

kommer även sedan att testas mot NMOC21 för att kontrollera att driften av A-CDM systemet 

fungerar. När samtliga av dessa ovanstående steg är uppfyllda, kan flygplatsen klassas som en A-CDM 

flygplats och dela sin information med andra flygplatser och aktörer. 

6.5 MASCA 
Utöver Eurocontrols implementeringsmanual har en studie av Corrigan et al. (2015) valt ett annat 

tillvägagångsätt som kan fungera som stöd till Eurocontrols implementeringsmanual. Corrigan et al. 

(2015) valde att använda sig av en EU finansierat aktionsforskningsmetod som kallas MASCA22. Målet 

med MASCA är att underlätta för företag och aktörer inom flygindustrin att utveckla ett change 

management23 verktyg för att implementera nya system som sedan företaget eller aktörerna kan 

använda. MASCA förser företaget och aktörerna med en externt forskningsstyrd assistans och 

medling för att skapa en internt change management förmåga, samt att ständigt analysera och 

utvärdera framstegen (MASCA, 2016) (CORDIS, 2015). 

                                                           
21 Network Maneger Operation Center – Drivs av Eurocontrol vars uppgift är bland annat att styra flöden och 
kapaciteten i det europeiska luftrummet. 
22 MAnaging System Change in Aviation 
23 Ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos organisationer som vill förändra ett nuvarande 
tillstånd till ett önskat framtida tillstånd 
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7. A-CDM implementering på Bromma flygplats 
I det sjunde kapitlet besvaras den tredje forskﾐiﾐgsfrågaﾐ ざ Vad behöver Bromma flygplats göra för 

att anpassa sin organisation för att implementera A-CDM?ざ 

 

För att kunna implementera A-CDM måste Bromma flygplats anpassa sin verksamhet enligt de 

förslagen som presenteras i tabell 9, även presenterar rapportförfattarens sina åsikter kring hur svårt 

det blir att genomföra förändringen efter en färgkod. 

 Grönt = Enkelt att implementera, antingen med hjälp av nuvarande resurser eller låga 

investeringskostnader. 

 Gult = Kan kräva större förändringar att implementeras 

 Rött = Svårt att implementera med stora hinder eller helt nya rutiner 

Till varje påstående i tabellen finns även en referens till nedanstående kapitel som beskriver 

förändringen mer ingående. 

Tabell 9 – Vad Bromma flygplats behöver göra 

Vad behövs göras Status Kommentar 

Presentera A-CDM för 
Brommas aktörer 

 Se kapitel 7.1.1 

Utbildning inom A-CDM  Se kapitel 7.1.2 
Definiera målsättningar med  

A-CDM 
 Se kapitel 7.1.3 

Tillsätta en projektgrupp för  
A-CDM 

 Se kapitel 7.1.4 

Definiera initiala milstolpar  Se kapitel 7.1.5 
Genomför en GAP analys  Se kapitel 7.2.1 

Genomför en 
resursinventering 

 Se kapitel 7.2.2 

Författa ett Memorandum of 
Understanding avtal 

 Se kapitel 7.2.3 

Författa en handlingsplan  Se kapitel 7.2.4 
Säkerställa 

informationsdelning mellan 
Brommas aktörer 

 Se kapitel 7.3.1 

Anpassa SAFIR till 
fyrbokstavskoder 

 
Se kapitel 

7.3.1.1 

Uppdatera PRM funktionen  
Se kapitel  

7.3.1.1 
Skapa en 

mobilinformationsdelning 
plattform 

 
Se kapitel 

7.3.1.2 

Definiera in och off-block  
Se kapitel 

7.3.1.3 
Ta fram lokala milstolpar  Se kapitel 7.3.2 

Beräkna varierande taxitider  Se kapitel 7.3.3 
Gemensam hantering av 

flightuppdateringar 
 Se kapitel 7.3.4 

Gemensam sekvensering för 
avgångar 

 Se kapitel 7.3.5 
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Tillsätt en ny position i 
flygledartornet 

 Se kapitel 7.3.5 

Utnyttja A-CDM vid avisning  Se kapitel 7.3.6 
Implementera ett  

ざlokalt A-CDMざ 
 Se kapitel 7.4 

Utvärdera och följ upp 
förändringar 

 Se kapitel 7.4 

 

7.1 Informationsfasen 
Att informera Bromma flygplats samtliga aktörer kommer vara avgörande, i nedanstående kapitel 

kommer rapportförfattaren presentera de stegen han anser måste vara initiala i A-CDM 

implementeringen. Follins (2016) förändringsstrategi har legat till grund för en stor del i denna fas. 

7.1.1 Presentera A-CDM 

A-CDM kommer innebära att flygplatsens aktörer behöver förändrar sina rutiner och processer,  

A-CDM kan även komma att möta motstånd från aktörer. Därför måste en drivkraft skapas, Swedavia 

måste påvisa vinsterna och fördelarna för aktörerna som ska ingå i samarbetet. Enligt den 

förändringsstrategi som Follin (2016) har använt sig av, är drivkraft en viktig del i ett 

förändringsarbete, utan drivkraft kan motstå enkelt uppstå. Swedavia får därför ett viktigt inledande 

uppdrag med att tydligt synliggöra fördelarar och vinsterna med A-CDM.  

Swedavia borde påvisa de effekter som kommer presenteras senare i rapporten, men även den 

kostnad/nytta analys som utförts på uppdrag av Eurocontrol. Denna analys konstaterar att för varje 

investerarad korna har investeringskostnaden bettlats av efter två år, och efter tio år blir vinsten nio 

kronor per investerad krona (Eurocontrol, 2009). De ekonomiska påstående bygger dock på en 

flygplats med följande utgifter, se tabell 10. 

Tabell 10 – CBA exempelflygplats 

Flygplansrörelser (år x) 280 000 
Årlig tillväxt 4 % 

Genomsnittlig avgångsförseningstid (alla orsaker) 10 min 
Flygplatsensdriftkostnader (år x) €ンヰヰ ﾏiljoﾐer 

Flygtrafiksledningskostnader (år x) €Αヰ ﾏiljoﾐer 
 

Dessa siffror skiljer sig givetvis från Bromma flygplats, vars rörelser bara är en femtedel av de som 

använts som indata för kostnad/nytta analysen, men det påvisar dock att vinsterna av att investera i 

A-CDM är stora.  

Till sist måste även Swedavia belysa faktumet att A-CDM koﾏﾏer iﾐﾐeHära stora ざkulturellaざ 
förändringar, framförallt informationsdelning mellan aktörer, något Corrigan et al. (2015) verkligen 

belyser i deras studie.  

7.1.2 Utbildning 

Efter att Bromma flygplats har informerat samtliga aktörer om vad A-CDM innebär, blir nästa steg att 

utbilda flygplatsens aktörer inom A-CDM och informationsdelning genom antingen föreläsningar, 

spelet Skyboard som Corrigan et al. (2015) använde sig av eller workshops. Spelet byggde på att låta 

aktörerna lösa ett antal problem, fördelen med ett rollspel var att det tillät aktörerna att lära sig 

samarbeta i avslappnad miljö och genom detta lära känna varandras roller och syn på den 

flygoperativa processen. Syftet med utbildningarna är att skapa en gemensam förståelse hos 
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aktörerna om vad A-CDM innebär, samt vikten av att dela med sig av information. Även Follin (2016) 

pointerar att kunskapen kring A-CDM och att rätt personer erhåller kunskapen är avgörande för ett 

lyckat A-CDM samarbete, saknas kunskapen kring A-CDM kan det leda till oro bland aktörerna. 

7.1.3 Mål 

När samtliga aktörer fått en grundförståelse för vad A-CDM innebär blir nästa steg att ta reda på vilka 

mål aktörerna förväntar sig av A-CDM, samt vilka ansvar varje aktör ska ha. Något som Follin (2016) 

kallar för ざVisioﾐざ i siﾐ föräﾐdriﾐgsstrategi, sakﾐas eﾐ geﾏeﾐsaﾏ ┗isioﾐ för A-CDM kan det lätt leda 

till att aktörer får olika uppfattningar om slutmålet. Ett gemensamt huvudmål med A-CDM på 

Bromma flygplats borde vara:  

Säkerställa och utveckla en säker, smidig och effektiv process där passageraren och gods står i 

centrum, som stödjs av ett transparant och automatiskt informationsutbyte mellan aktörerna som 

samarbetar kring en gemensam tidslinje. 

För att säkerställa detta huvudsyfte borde flera mål antas för att säkerställa huvudmålet, förslag på 

sådana mål enligt Eurocontrols implementeringsmanual (2012) är: 

 Förbättra förutsägbarheten 

 Förbättra punktligheten 

 Förbättra utnyttjandet av marktjänstbolagens resurser 

 Förbättra utnyttjandet av flygplanens parkeringsplatser 

 Förbättra utnyttjandet av flygplatsens infrastruktur  

 Minska trängsel på flygplatsens infrastruktur 

Fler konkreta och lokala mål bör givetvis ingå, men ska tas fram i dialog med samtliga aktörer. 

7.1.4 Projektledning 

När målen är framtagna borde Bromma flygplats tillsätta projektgrupp för att kunna leda arbetet 

vidare, likt Göteborgs flygplats. Projektgruppen bör bestå av tre nivåer, se figur 9. 

 

Figur 9 – Bromma flygplats projektledning vid A-CDM implementering  

En styrningsgrupp, vars huvuduppgift blir att styra implementeringsarbetet och fatta avgörande 

beslut. Styrningsgruppen borde bestå av: Bromma flygplats operativa chef, chefen för Bromma 

Operation Center, en projektledare och representanter av de involverade aktörerna.  

Styrningsgrupp

Projektledare

A-CDM gruppen

Swedavia BRA SGH LFV
Övriga 

marktjänstbolag
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Under styrningsgruppen bör det finnas en projektledare som svara mot styrningsgruppen och driver 

implementeringsarbetet. Projektledaren blir ansvarig att utför det styrningsgruppen kommit framtill, 

samt fatta beslut kring processer och operativa angelägenheter.  

Till siﾐ hjälp Hör projektledareﾐ skapa eﾐ projektgrupp, eﾐ ざA-CDM gruppざ Heståeﾐde a┗ 
representanter från de inblandade aktörerna, dessa representanter bör ha en god förståelse kring 

vad A-CDM innebär. De förslagna aktörerna i figur 9, kan givetvis utökas till fler aktörer.  

Den initiala A-CDM gruppens uppdrag kommer primärt vara att organisera de kvarvarande analys-, 

implementerings- och utvärderingsfaserna, samt lägga fram förslag till styrningsgruppen om vilka 

aktiviteter som kan anges som lokala milstolpar på Bromma. 

Det är viktigt att samtliga som ingår i projektgruppen, från styrningsgruppen till projektgruppen, har 

goda kunskaper om vad A-CDM innebär. 

7.1.5 Initiala milstolpar 

De milstolpar som ska användas på flygplatsen måste vara mätbara med tid för att kunna följa upp, 

spåra hur den framskrider och tydligt definierad. Ett exempel på milstolpar som måste vara tydligt 

definierade är följande:  

 Vad är AIBT?  

o När flygplanet har slutat röra sig 

o När flygplanet har stängt av motorerna 

o När klossarna har satts fast 

 Vad är AOBT?  

o När klossarna har tagits bort 

o När flygplanet har startat första motorn 

o När flygplanet har börjat att röra sig 

Det är avgörande för hela A-CDM samarbetet att samtliga aktörer är överens om vad varje milstolpe 

innebär. En vidare diskussion kring AIBT och AOBT sker i kapitel 7.3.1.3. 

7.2 Analysfasen 
När samtliga aktörer fått information kring A-CDM, blir näst steg att ta reda på vad Bromma flygplats 

måste göra för att anpassa sin operativa och tekniska förmåga. Detta kommer att ske med hjälp av 

analyser som sedan kommer ligga tillgrund för hur implementeringsarbete ska genomföras. 

7.2.1 GAP analys 

När den initiala A-CDM gruppen har tillsatts blir deras första uppgift att genomföra GAP analysen, 

målet med GAP analysen blir att ta reda på vad för tekniska resurser som finns tillgängliga på 

flygplatsen och vilka tekniska resurser som saknas för att kunna implementera A-CDM. Enligt 

Eurocontrols implementeringsmanual (2012) bör GAP analysen utföras av ett externt företag. Något 

som i rapportförfattarens uppfattning skulle vara en fördel, då en extern aktör skulle kunna 

identifiera resurser som förbisetts av den lokala personalen. 

7.2.2 Resursinförskaffning 

Resultatet av GAP analysen ska delas med samtliga inblandade aktörer och eventuella tekniska 

resurser ska antingen åtgärdas, eller införskaffas. Anser aktörerna att det är ekonomiskt rimligt att 

åtgärda eventuella brister, borde nästa steg bli att säkra A-CDM samarbetet med ett Memorandum 

of Understanding (MoU). 
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7.2.3 Memorandum of Understanding 

I MoU avtalet bör flera grundläggande sakfrågor definieras och ett ramverk för samarbetet kring  

A-CDM implementeringen ska bestämmas. Vidare ska MoU avtalet definiera med hjälp av vilken 

teknik informationsdelningen ska ske med, samt hur information ska kunna delas med andra 

flygplatser. Följande är förslag från Eurocontrols implementerings manual (2012) på punkter som 

borde ingå i MoU avtalet: 

 Beskrivning av projektet 

 Målet med MoU avtalet 

 Aktörernas krav 

 Definitioner av milstolpar 

 Organiseringen 

 Kostnader  

 Aktörernas ansvar att dela information 

 Konfidentiellt material  

 Hur dispyter löses 

 Korrigeringar och förbättringar 

 Deltagande aktörer 

Givetvis kan flera punkter läggas till i MoU avtalet, förslagsvis genom att ta del av Arlandas och 

Göteborg Landvetters MoU avtal. 

7.2.4 Handlingsplan 

När samtliga aktörer har bundit sig till A-CDM samarbetet genom MoU avtalet, blir nästa steg att  

A-CDM gruppen skapar en handlingsplan. I handlingsplanen ska minst följande fastställas: 

 En tidsplan för implementeringsarbetet  

 En plan för hur implementeringsarbetet ska gå tillväga  

 En plan för hur informationsdelningen ska ske 

Handlingsplanen måste godkännas av styrningsgruppen innan den kan verkställas. 

7.3 Implementeringsfasen 
När Bromma flygplats uppnått de tekniska kraven för att kunna implementera A-CDM och när 

samtliga aktörer har signerat MoU avtalet, kan implementeringsarbetet börja. I det här kapitlet 

kommer rapportförfattaren lämna sina åsikter kring hur de sex steg, som beskrivs i kapitel sex, bör 

implementeras. Bromma flygplats får inte i den här fasen glömma bort det Norin (2008) argument att 

för mycket informationsdelning kan få negativa konsekvenser, något som inte  

7.3.1 Informationsdelning 

Det kommer vara avgörande för A-CDM på Bromma att informationsdelningen implementeras först, 

utan informationsdelningen kommer hela A-CDM samarbetet att fallera. I det här kapitlet kommer 

flera förslag att presenteras vars mål är att säkerställa informationsdelning med hög tillförlitlighet. I 

tabell 11 presenterar rapportförfattaren vilken information som denne anser vara nödvändig att dela 

på Bromma flygplats, samt hur informationen bör betecknas i SAFIR.  

Tabell 11 – Information som bör delas på Bromma, samt delas externt 

Typ av information Akronym och ordning 
Vem bör förse 
informationen 

Information som delas 
med andra flygplatser 

Flygplanstyp  BRA X 
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Antal bagage och 
behov 

 BRA X 

Parkeringsplats  BRA & Swedavia  
Passagerargate  BRA  

Starttid från 
avgångsflygplats 

STOT -> ETOT -> ATOT Avgångsflygplatsen & LFV  

Flygtid ETT LFV & Piloten  
Landningstid SLDT -> ELDT -> ALDT LFV X 
In-blocktid EIBT -> AIBT LFV eller SGH X 

Turn-around tid MTTT SGH  
Avisningstid EDIT -> ADIT SGH X 
Off-blocktid TOBT -> AOBT LFV eller SGH X 

Uttaxningstid EXOT -> AXOT LFV  
Starttid från lokal 

flygplats 
STOT -> ETOT -> ATOT LFV X 

 

Den information som har markerats i den sista kolumnen i tabell 11, bör delas med andra flygplatser 

för att kunna öka deras förutsägbarhet kring flygningen.  

7.3.1.1 Uppdatera SAFIR 

Det första Bromma flygplats borde göra är att fasa ut trebokstavskoderna som används i SAFIR, och 

ersätta dessa med fyrbokstavskoder enligt Eurocontrols standard. En omställning skulle inte vara 

svårt enligt Anders Andersson (2016) då Arlanda flygplats redan använder sig av fyrbokstavskoder i 

SAFIR.  

En omställning skulle vara ett naturligt första steg för att anpassa verksamheten efter Eurocontrols 

standard. Dock skulle en omställning till fyrbokstavskoder kräva att nya NDS sidor tas fram eller 

uppdateras, förslagsvis med följande kolumner användas för ankomst, tabell 12, och avgångar, tabell 

13. 

Tabell 12 – Fyrbokstavskoder för ankomster                         Tabell 13 – Fyrbokstavskoder för avgångar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRM fältet borde även få nya förkortningar som är kopplade till milstolparna, detta innebär att när 

en milstolpe uppfylls uppdateras PRM statusen. Dessa PRM statusar är i enighet med Eurocontrols 

standard (2012). I figur 10 presenteras nya PRM statusar som skulle vara till stor hjälp för aktörerna. 

Förkortning Innebörd 

FLIGHT Flightnummer 
REG Registreringsnummer 
TYP Flygplanstyp 

ROUTE Ankomstflygplats 

SLDT 
Schedulerad 
landningstid 

ELDT/ALDT Estimerad landningstid 
AIBT Faktisk in-blocktid 
PRM Flygplanstatus 
DL Förseningskod 
PK Parkeringsplats 

IRM Utrymme för fritext 
IRM-RX Utrymme för fritext 

Förkortning Innebörd 

FLIGHT Flightnummer 
REG Registreringsnummer 
TYP Flygplanstyp 

ROUTE Avreseflygplats 
STOT Schedulerad starttid 
TOBT Målsatt off-blocktid 
AOBT Faktisk off-blocktid 
PRM Flygplanstatus 
DL Förseningskod 
PK Parkeringsplats 

IRM Utrymme för fritext 
IRM-RX Utrymme för fritext 
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Figur 10– PRM statusar 

I tabell 14 definieras PRM statusars innebörd, statusarﾐa ざRDIざ oIh ざDEIざ ska eﾐHart aﾐ┗äﾐdas ﾐär 
avisning krä┗s, statuseﾐ ざRDYざ Hör autoﾏatiskt iﾐitiera ざRDIざ. 

Tabell 14 – PRM statusar innebörd 

PRM Innebörd 

SCH 
Att flygningen är beräknad 

enligt tidtabell 

AIR 
Flygplanet har startat  

från avgångsflygplatsen 

APP 
Flygplanet är under 

inflygning 

LAN 
Flygplanet har landat  

på Bromma 
IBK In-block 
BRD Boarding 

RDY 
Samtliga markaktiviteter  

är avslutade 

RDI 
Flygplanet är redo 

att avisas 

DEI 
Flygplanet 

avisas 
OBK Off-block 

DEP 
Flygplanet har 

lämnat Bromma 
 

När en flygning når en viss status bör aktörerna meddelas med hjälp av antingen ett larm eller 

visuellt i en NDS vy. 

7.3.1.2 Mobilapplikation 

Swedavia Ground Handling utvecklar i dagsläget en mobilapplikation för sina anställda som 

automatiskt hämtar information från SAFIR. Användaren får vid början av sitt pass ett schema för 

dagen, som under dagens gång kan uppdateras och resurser kan omdisponeras. Genom 

applikationen kan användaren välja att acceptera ett uppdrag om de har tid, eller avböja uppgiften 

vid brist på tid. Applikationen ger användaren möjligheten att inhämta följande information: 

 Starttider 

 Landningstider 

 Parkeringsplats 

 Antal bagage 

 Antal transferbagage 

Påväg till flygplatsen SCH AIR APP LAN

På flygplatsen IBK BRD RDY RDI DEI

På väg från flygplatsen OBK DEP
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 Om sanitetspåfyllning eller tömning  

 On- och off-block funktion 

 Begäran om mer tid 

Utöver informationsinhämtningen kan även användaren rapportera avvikelser med hjälp av bilder, 

rapportera in de tidsmål som beskrivet i kapitel 4.4 och för att till sist avsluta sin avgång. Fler 

funktion kan efterfrågas, som till exempel att kunna se när flygplanet är under inflygning. (Nilsson, 

2016) Applikationen bör även få stöd för att inhämta de nya PRM statusarna, något som inte är 

möjligt i applikationen enligt Nilsson (2016). Skulle Bromma anpassa sin PRM status efter 

rapportförfattarens rekommendation, borde även PRM funktionen införas i applikationen.  

Denna applikation borde de övriga aktörerna få tillgång till, detta för att skapa en gemensam mobil 

informationsdelningsplattform.  

7.3.1.3 Definiera In- och off-block 

Hur In- och off-blocktiderna ska definieras blir primärt A-CDM gruppen uppgift att avgöra, 

rapportförfattaren vill dock lämna två förslag. Om en markradar införskaffas bör dessa tider 

definieras som när flygplanet börjar eller slutar röra sig enligt markradararen. Till dess en markradar 

är tillgänglig, eller om en markradar inte upphandlas blir det Swedavia Ground Handlings ansvar att 

rapportera in dessa tider. Dock vill rapportförfattaren inte avgöra hur dessa tider ska definieras, utan 

lämnar denna uppgift till en framtida A-CDM grupp. 

7.3.2 CDM Turn-around processen 

För att kunna spåra hur en flygning förhåller sig till den framtagna tidslinjen, kommer ett antal 

milstolpar att behöva införas som referenspunkter för att kunna beräkna TOBT. Bromma har i 

dagsläget egna tidsmål, som beskriv i kapitel 4.4, dessa tidsmål skulle behövas utökas. I tabell 15 

presenterar rapportförfattaren sina förslag på milstolpar, där är inte de lokala tidsmålen medtagna: 

Tabell 15 – Bromma flygplats milstolpar 

Nummer Milstolpe När Hur PRM 

1 
Starttid från 

avgångsflygplats 
ATOT från 

avgångsflygplatsen 
Information från 

avgångsflygplatsen 
AIR 

2 Flygplanet är på final 
Flygplanet befinner sig 15 

minuter från Bromma 
Information från SIES 

eller TOPSKY 
APP 

3 Landningstid ALDT Information från LFV LAN 

4 In-block AIBT 
Information från LFV 

eller SGH 
IBK 

5 TOBT uppdateras AIBT 畦�稽� + 警���  

6 Boarding påbörjas 
Då ombordstigning skylats 

upp för passagerare 
Information via BRA BRD 

7 
Samtliga markaktiviteter är 

avslutade 

ARDT 
Om flygplanet inte behöver 

avisas 
Information från SGH RDY 

8 Avisning påbörjas ACZT Information från SGH RDI 
9 Avisning genomförd AEZT Information från SGH DEI 

10 Off-block AOBT 
Information från LFV 

eller SGH 
OBK 

11 Starttid ATOT Information från LFV DEP 
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Av de 16 milstolpar som anges av Eurocontrol, delvis obligatoriska, har rapportförfattaren valt dessa 

elva milstolpar för Bromma flygplats. Av de elva milstolpar som Eurocontrol anser är obligatoriska 

anses sex milstolpar vara relevanta för Bromma flygplats, detta på grund av att majoriteten av 

flygningar som sker till och från Bromma har en flygtid på cirka en timme. 

7.3.3 Beräkning av varierande taxningstider 

I Brommas fall skulle det finnas en vinst i att beräkna den varierande taxitiden från parkeringen till 

rullbanan variera enligt Stavås (2016), beroende på vart flygplanet står parkerat kan det ta tre till 12 

minuter till rullbanan, beroende på trafikläget och separationen mellan startande och landande 

flygplan. För att kunna avgöra en mer precis starttid måste denna variation på nio minuter tas med i 

beräkningen av starttiden.  

För att avgöra hur lång tid det kommer ta för flygplanet att taxa ut till rullbana, bör en statistik 

undersökning genomföras med målet att ta reda på hur lång tid det tar från varje enskild parkering 

till rullbanan. Ett resultat skulle kunna presenteras i from av tre standardvärden, se tabell 16. 

Tabell 16 – Varierande taxitider på Bromma 

Trafiktäthet 
Förväntad uttaxningstid 

(EXOT) 
När 

Lugn 3-4 minuter Mellan peaktider 
Mellan 5-8 minuter Innan och strax efter peaktid 

Belastad 9-12 minuter Peaktid 
  

Dessa tre standardvärden är avsedda som förslag och grundidé, standardvärdena adderas på 

flygplanets TOBT tid för att kunna beräkna TTOT.  

Om en markradar skulle införskaffas skulle beräkningen av taxitiderna kunna ske automatiskt. 

7.3.4 Gemensam hantering av flightuppdateringar 

Ett tydligt exempel på Bromma flygplats skulle kunna förbättra informationsutbytet mellan LFV, som 

ansvarar för flygplanet när det är i luften, och de aktörer som ansvarar för flygplanet när det är på 

marken. Skulle kunna vara att dela med sig av den information som LFV får genom TOPSKY, ett 

program som flygledarna använder sig av för att se vart flygplanen under inflygning befinner sig. 

Detta system beräknar landningstiden med en marginal inom en minut (Stavås, 2016). Om 

information från TOPSKY skulle kunna användas istället för informationen som erhålls från SIES skulle 

informationskvaliteten öka då en mer exakt tidsangivelse skulle kunna anges. 

7.3.5 Gemensam sekvensering innan avgång 

För att detta ska fungera måste en marktjänstaktör, förslagsvis BRA, bli tilldelad förmågan att kunna 

koordinera och avgöra vilken avgång som ska färdigställas först. Det innebär att den aktören skulle få 

rätt att kunna omdisponera de övriga marktjänstaktörernas resurser för att kunna sekvensera efter 

sitt tycke, samt hur de förhåller sig till milstolparna. 

Enligt rapportförfattaren är det fördelaktigt om piloterna kan ta del av denna information, förslagsvis 

genom den applikation som Swedavia Ground Handling använder sig av. Den information piloterna 

borde få ta del av flygplanets TOBT samt ordning i sekvenseringen. För att sedan få sekvensen i 

ordning kan BRA på Bromma meddela sina flygplan via radio om när de ska begära tillstånd att få 

starta, på detta sätt behöver inte flygledaren på Bromma flygplats delta i kommunikationen.  

Dock vill rapportförfattaren även presentera en alternativ lösning för sekvenseringen. Genom att 

flygtrafikledningen på Bromma flygplats får ta del av den sekvenseringen som BRA bestämt med 
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hjälp av en NDS monitor, skulle flygtrafikledaren kunna sköta kommunikationen med flygplanen som 

vanligt och samtidigt ta sekvenseringen i åtanke. Dock skulle detta kräva att en ny position i 

flygledartornet under peak-tiden tillsätts vill rapportförfattaren pointera, dels för att minska 

flygtrafikledarnas arbetsbelastning men även öka effektiviteten på Bromma flygplats. Denna position 

Heﾐäﾏﾐs ┗aﾐligt┗is soﾏ ざClearaﾐIe deli┗er┞ざ oIh ska endast ansvara för uppstarttillstånd, positionen 

skulle jobba tätt med den marktjänstaktören som tar fram en sekvensering, som sedan clerance 

delivery kommunicerar till flygplanen. Enligt Stavås (2016) finns det en avsatt frekvens på flygplatsen 

för att ha en Clearance delivery position.  

För att dock optimera flödet skulle Bromma flygplats behöver investera i en DMAN som automatiskt 

spårar hur varje flygning förhåller sig till milstolparna, för att sedan avgöra den bästa sekvensen. Med 

hjälp av de tre standardvärdena för uttaxningstider, eller en markradar, kan en väldigt precis TTOT 

anges. Givetvis skulle det kosta för Bromma flygplats att införskaffa en DMAN, dock anser 

rapportförfattaren att Bromma flygplats borde se det mer som en investering. Bättre sekvensering 

skulle kunna innebära ökad kapacitet på flygplatsen och en högre utnyttjandegrad för flygplatsens 

resurser och anställda.    

7.3.6 CDM i icke-gynnsamma förhållanden 

Avisning av flygplan är ett bra exempel på icke-gynnsamma förhållande som ofta inträffar på 

Bromma flygplats, konsekvenserna av denna kapacitetbegränsade process kan med hjälp av 

koordinering troligtvis minimera förseningar. Genom att spåra hur varje flygning förhåller sig till 

milstolparna fem till och med sju, kan en resurs koordinera avisningen med hänsyn till den 

geﾏeﾐsaﾏﾏa sek┗eﾐseriﾐgeﾐ för a┗gåﾐgar. Deﾐﾐa ざa┗isﾐiﾐgsaﾐs┗arigeざ Hlir aﾐs┗arig för ﾏilstolpe 
åtta och nio, som kan delas in i flera delmilstolpar enligt tabell 8, vars huvuduppgift blir att beräkna 

EDIT. 

7.4 DPI och Utvärderingsfasen 
Då ingen av BRA flygningar sker utanför Sverige, samt att det i dagsläget bara är Göteborg Landvetter 

som är på väg att implementera ett A-CDM system (Follin, 2016), borde Bromma flygplan inte 

fokusera på att ha ett uppkopplat A-CDM system gentemot NMOC. Bromma flygplats A-CDM bör 

alltså inte skicka några DPI meddelande. Något som även Follin (2016) som är projektledare vid 

Göteborg Landvetters flygplats instämmer med, däremot bör den information som markerats i tabell 

11 delas med andra flygplatser. Hans Skillborg (2016), A-CDM koordinator för Swedavia, anser även 

att Bromma flygplats borde fokusera på att försöka impleﾏeﾐtera ett ざLokalt A-CDMざ.  

Något som däremot är av stor vikt är utvärderingsarbete med A-CDM implementeringen. 

Projektgruppen bör konstant utföra utvärdering och uppföljning av de implementeringar som har 

skett, enklast genom att jämföra med nyckeltal från innan implementeringen med de efter 

implementering. Relevanta nyckeltal kan till exempel vara:  

 Väntetid vid startbanan 

 Antal parkeringsplats byten som sker X antal minuter innan ankomst 

 Hur precis den varierande uttaxningstiden är 

 Hur precis TOBT är 
 Hur precis TTOT är 

Givetvis kan andra nyckeltal användas som de ekonomiska, indikatorer och miljömässiga indikatorer 

som presenterats i kapitel 3.10 underkapitel kan användas. Har inte de målsatta nyckeltalen uppnåtts 

eller om nyckeltalen inte har påverkats måste en noggrann uppföljning ske för att ta reda på varför.  
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8. Vilka effekter kan Bromma flygplats förvänta sig 
I följande kapitel koﾏﾏer deﾐ fjärde oIh sista forskﾐiﾐgsfrågaﾐ att Hes┗aras ざVilka resultat kan 

Bromma flygplats förvänta sig av en implementering?ざ 

 

Kapitel åttas underkapitel kommer att presentera de effekter som Bromma flygplats troligtvis kan 

förvänta sig vid en implementering av A-CDM. 

8.1 Ökad precision och förutsägbarhet för starttider 
Med hjälp av en mer detaljerad och gemensam helhetssyn för varje flygnings flygoperativa process, 

kommer Bromma flygplats öka precision för starttiderna.  

Denna precision, i kombination med den varierande taxitiden, kommer ligga tillgrund för att kunna 

ge flygtrafikledaren en mer exakt off-block tid för en avgång. Avgången kommer då smidigt och 

effektiv kunna taxa ut till rullbanan med avsikt att inte behöva stanna och vänta på att få starta. 

Från Eurocontrols summeringsrapport har resultat från 13 av 17 flygplatser redovisat en förbättrad 

starttidsprecision. Dock finns det inget samband mellan antal rörelser och antal förbättrade minuters 

precision, se figur 11 där antal förbättrade minuter i starttidernas precision presenteras på X-axeln 

och antal rörelser på Y-axeln.  

 

Figur 11 – Antal minuter i starttiders ökad precision och antal rörelser 

Däremot har samtliga av de 13 flygplatserna förbättrat sin precision med i snitt 6,45 minuter, och har 

nu en genomsnittlig precision på en minut. Den flygplats som ungefär har samma antal rörelser som 

Bromma flygplats har är Berlin Schönefeld, med 76 153 rörelser under 2015, erhöll en förbättring 

från tio minuter till en minut, se tabell 17. 

Som ett resultat av bättre precision, kommer även förutsägbarheten för Bromma flygplats starttider 

att öka. Av de 17 undersökta flygplatser är det endast fem flygplatser som inte skickar DPI 

meddelanden innan start. Av dessa fem flygplatser har i snitt en förbättring av förutsägbarhet från 

13,6 minuter ned till 5,5 minuter skett. Den flygplatsen som ungefär har samma antal rörelser som 

Bromma flygplats är Venedigs Marco Polo flygplats med 77 700 rörelser under 2015. Venedig Marco 

Polo flygplats reducerade sin standardavvikelse minst av de fem flygplatserna med 4,4 minuter och 

har i dagsläget en standardavvikelse på åtta minuter, se tabell 21. 
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Tabell 17 – Beräknad pression och förutsägbarhet för Bromma flygplats  

Precision för  
starttider 

(minuter/avgång) 

Förutsägbarhet 
för stattider 

(minuter/avgång) 
1 8 

 

8.2 Kortare uttaxningstider 
Genom benchmarking har kortare uttaxningstider blivit en effekt Bromma flygplats kan förvänta sig, i 

dagsläget gäller priﾐIipeﾐ ざfirst Ioﾏe, first ser┗eざ för a┗gåﾐgar på Broﾏﾏa fl┞gplats. Det iﾐﾐeHär att 
flygplanen kan begära uppstartstillstånd så fort samtliga marktjänstaktiviteter är genomförda, det 

kan innebära att avgångar får tillstånd att taxa ut till startbanan samtidigt som flera andra avgångar. 

Resultatet blir kötid upp till 12 minuter vid startbanan som leder till i stora miljöutsläpp och icke-

värdeskapande tid.  

Om Bromma flygplats skulle sekvensera sina avgångar genom att ta hänsyn till den mer ökade 

förutsägbarheten för strat tiden, varierande taxitiden, separationen mellan startande och landande 

flygplanen och avisningstiden skulle ett jämnare uttaxningsflöde erhållas med kortare 

uttaxningstider. De kortare uttaxningstiderna skulle genereras mindre miljö- och bullerutsläpp, samt 

spara pengar för flygbolagen. 

När resultaten från de flygplatser som har erhållit reducerade uttaxningstider, återfinns det ingen 

korrelation mellan flygplatsers antal rörelser per år och antal reducerade uttaxningsminuter. Se figur 

12 där antal reducerade uttaxningsminuter presenteras på X-axeln och antal rörelser på Y-axeln. 

 

Figur 12 – Antal reducerade uttaxningsminuter och antal rörelser 

På grund av att det saknas en tydlig korrelation kommer beräkningen av Bromma flygplats minskade 

uttaxningstid jämföras med Berlin Schönefeld, som under 2014 hade 76 153 antal rörelser. 

Berlin Schönefeld erhöll en minskning på 45 sekunder per avgång, något som sparade flygbolagen 

26 300 minuter per år i uttaxningstid. Om Berlin Schönefelds resultat skulle tillämpas på Bromma 

flygplats uttaxningstid skulle följande resultat erhållas, se tabell 18. 
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Tabell 18 – Bromma flygplats förväntade effekter, baserat på Berlin Schönefelds resultat 

Reducerad 
uttaxningstid 

(minuter/avgång) 

Reducerad 
uttaxningstid 
(minuter/år) 

0,75 min 42 450 
 

Beräknat på Avro RJ100 bränsleåtgång, kommer en reduktion av uttaxningstiden med 45 sekunder 

motsvara 13,35 kilo flygbränsle (Aviation Broker, 2004). Bränslekostnaden är baserat på april 2016 

prissättning, 438$ per ton (IATA, 2016b) och CO2 utsläppet är beräknat på ett utsläpp på ett 

medelvärde från Eurocontrols summeringsrapport (Eurocontrol, 2016). 

Se tabell 19 för sammanställning av vad 13,35 kilo flygbränsle spara per år.  

Tabell 19 – Bromma flygplats förväntade minskning i bränsle, bränslekostnader och CO2 utsläpp 

Minskat  
bränsleåtgång 

(ton/år) 

Minskad 
 bränslekostnad 

(SEK/år) 

Minskad CO2 
utsläpp 
(ton/år) 

360 1 282 050 1140 
 

8.3 Övriga effekter 
Utöver de effekter som har beräknats fram kan Bromma flygplats förvänta sig förbättringar inom 

följande områden: Färre antal sena parkeringsplatsbyten genom att Swedavia Ground Handling 

erhåller bättre information för hur den stillastående turn-around processen fortskrider, kan de 

tidigare planera vart flygplanen ska parkera. Förbättrad förmåga att hantera icke-gynnsamma 

förhållanden, då flygplatser med A-CDM har påvisat att starttidernas precision ökade med 85 procent 

vid icke-gynnsamma förhållanden. Ökat antal rörelser under peak-perioder genom bättre planering 

och användning av flygplatsens rullbana, men även bättre resursanvändning för marktjänstbolagen 

genom mer precis och aktuell information. Till sist kommer även kundnöjdheten att öka, då 

passagerarna likt marktjänstbolagen får mer precis och aktuell information kring sin flygning. 
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9. Slutsats 
Denna rapport har haft som syftet att beskriva vad Bromma flygplats behöver göra för att 

implementera A-CDM, samt uppskatta eventuella effekter vid en implementering av A-CDM för 

Bromma flygplats aktörer. Detta har uppflyts genom att rapportens forskningsfrågor har besvarats: 

Hur ser Bromma flygplats nuvarande informationsdelningssystem ut? 

I dagsläget använder sig Bromma flygplats av informationsdelningssystemet SAFIR, ett gammalt 

system med brister som till exempel saknaden av mobila lösningar för inhämtning av information. 

Som stöd till SAFIR finns det flera sidoapplikationer för bland annat informationsspridning genom 

NDS. För att lösa problemet med avsaknaden av mobil inhämtning av information har Swedavia 

Ground Handling utvecklat en mobilapplikation som möjliggör inrapportering och 

informationsinhämtning. 

 

Vad krävs för att implementera ett A-CDM system? 

Implementeringsarbetet för A-CDM kan delas upp i fyra faser:  

 Informationsfasen 

 Analysfasen 

 Implementeringsfasen  

 Utvärderingsfasen  

Alla dessa fyra faser har flera delaktiviteter som måste genomföras för att lyckas gå vidare till den 

nästa fasen. Det är även viktigt att förstå att implementering av A-CDM även innebär stora kulturella 

förändringar som transparens informationsdelning mellan olika aktörer på flygplatsen. 

 

Vad behöver Bromma flygplats göra för att anpassa sin organisation för att implementera A-CDM? 

Att följa de fyra faser som besvarats av den föregående forskningsfrågan kommer vara 

grundläggande för att kunna implementera A-CDM på Bromma flygplats, nedan följer exempel på 

förändringar Bromma flygplats borde genomföra: 

 Skapa en gemensam informationsdelningsplattform för alla flygplatsens aktörer 

 Börja använda fyrbokstavskoder i SAFIR  

 Involvera flygplatsens samtliga aktörer i A-CDM samarbetet 

En stor del av den information som behövs delas mellan flygplatsens aktörer finns redan, dock måste 

den skickas till en gemensam källa och därefter distribueras till alla av flygplatsens aktörer. 

En implementering av A-CDM skulle givetvis innebära ekonomiska utgifter, hur stora kan inte 

rapportförfattaren presentera, men rapportförfattaren vill dock pointera att återbetalningstiden på 

ett A-CDM system är kort och kommer innebära stora besparingar.  

 

Vilka resultat kan Bromma flygplats förvänta sig av en implementering? 

Efter att ha jämfört resultat från andra flygplatser som har implementerat A-CDM har 

rapportförfattaren beräknat fram följande resultat, se tabell 17, 18 och 19. Utöver de beräknade 

effekterna kommer Bromma flygplats erhålla icke-kvantifierbara effekter som beskrivs i kapitel 8.2.3. 

Genom minskade utsläpp kommer Bromma flygplats generera mindre utsläpp av växthusgaser och 

buller, något som inte bara gynnar flygplatsens grannar men även flygbolagets ekonomi. Även 

precisare tidsangivelser tillåter flygplatsens personal att enklare planera sitt arbete och undvika 

stress. Dock kan det vara värt att lyfta argumentet att flygplatspersonalen kan bli förvirrade och ta 
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felaktiga beslut på grund av den stora mängden information som A-CDM erbjuder, något som 

därmed kan leda till negativa effekter. Bromma flygplats borde därför eftersträva att utbilda alla 

aktörer inom A-CDM och göra informationen så kort och koncis som möjligt, detta för att göra 

tolkningen av informationen så enkel som möjligt för användaren.  

Rapportförfattaren vill avslutningsvis belysa faktumet att trots att rapporten nästan uteslutande bara 

har fokuserat på effekterna för flygplatsens och dess aktörer, kommer A-CDM innebära stora vinster 

för Bromma flygplats primära kund: resenären. Genom tydligare tidsangivelser, tidigare besked om 

förseningar och mindre väntetid när resenärerna väl är i flygplanet, kommer A-CDM möjliggöra att 

resenärerna enklare kan planera sin tid innan och efter sin flygning.  
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