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Abstract 

Underhåll är en stor del av vardagen till sjöss. Det är även en av de stora utgiftsposterna för 

ett rederi och utan att tumma på kvaliteten vill man bedriva detta så ekonomiskt fördelaktigt 

som möjligt. I jakten på besparingar har den landbaserade industrin mer och mer övergått till 

ett tillståndsbaserat underhåll, s.k. condition based maintenance - CBM. Då bedrivs 

underhållet utifrån en komponents faktiska tillstånd. Detta leder till minskade 

underhållskostnader eftersom komponenter inte utbytes i onödan. Inom sjöfarten är dock det 

periodiskt baserade underhållet fortfarande dominerande. 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga de faktorer som ligger till grund för den ringa 

utsträckningen av tillståndsbaserat underhåll, CBM på den Svenska handelsflottans fartyg. 

Undersökningen utfördes enligt den kvalitativa metoden. Tre rederier intervjuades, samtliga 

med fartyg i oceantrafik där framdrivningsmaskineriet består av långsamtgående, 2-takts 

tvärstycksmaskiner. Intervjuerna utvärderades och analyserades varpå de bidragande 

faktorerna till den begränsade användningen identifierades. 

Resultatet av undersökningen visar på att de unika förutsättningar som råder på ett fartyg 

minskar fördelarna, som man normalt erhåller med CBM inom den landbaserade industrin. 

Nyckelord: Underhåll; Rederier; CBM 
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Abstract 

Today, maintenance is a big part of the daily life on board ships. It is also one of the bigger 

expenses a shipping company has and without any loss of quality tries to run as economically 

advantageous as possible. In the hunt for economical savings the shore-based industry has 

subsequently applied the use of condition based maintenance, CBM, were a component is 

maintained according to its actual state. This leads to a reduction of maintenance costs  since 

no parts are unnecessarily replaced. However, within the maritime sector a periodical 

maintenance is still the most commonly used maintenance system. 

The purpose of this paper is to chart the factors that are the reason for the low implementation 

of CBM on board the Swedish merchant fleet's ships. The investigation was carried out 

according to the qualitative method. Three shipping companies were interviewed, all carrying 

slow speed, two-stroke crosshead engines. 

The result from the interviews were evaluated and analyzed and the contributing factors of the 

low implementation of CBM on board has been identified. 

The result of this paper shows that the unique conditions on board ships reduces the 

advantages, normally received in the shore-based industry by using CBM. 

Keywords: Maintenance; Companies; CBM
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Definitioner och förkortningar 

Här följer förklaringar på begrepp och förkortningar som förekommer i rapporten och dess 

bilagor. 

Svenskt rederi - I detta sammanhang anses ett rederi vara svenskt då det har en svensk 

driftavdelning samt fartyg i oceanfart. Ingen hänsyn har tagits till fartygens flaggstat. 

Trendanalys – Analys av mätvärden insamlade över tid. 

Baslinje – Komponenters mätvärde vid nyskick. Till exempel vibrationer avgivna vid en 

given driftkondition.  

Felutvecklingstid – Den tid mellan det ett fel uppstår tills det leder till ett haveri. 

Minimi-besättning – Den bemanning som minst måste finnas ombord enligt 

Transportstyrelsen eller motsvarande hos flaggstaten. 

IACS – International Association of Classification Societies. Internationellt samarbetsorgan 

för klassningssällskap. 

CBM – Condition Based Maintenance eller tillståndsbaserat underhåll. 

DNV – Det Norske Veritas. Ett klassningssällskap. 

PM – Periodical Maintenance eller periodiskt underhåll. 

TBO – Time Between Overhaul. Tid mellan två överhalningar. Kan vara baserad på 

driftstimmar eller kalenderdagar. 

MTBF – Mean Time Between Failure. Snittid mellan fel på en komponent i t.ex. antal 

timmar. Detta är även ett kvalitetstal.  

BOC - Based On Condition.  

Off-hire - Att fartyget läggs "off-hire" innebär att det inte är operationellt och alltså tvingas 

att ligga stilla på grund av t.ex. reparation. 

HM - Huvudmaskin. Fartygets framdrivningsmaskineri. 

HJM - Hjälpmaskin. Motor med tillhörande generator för elproduktion. 
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SMO - Smörjolja. 

SPM - Stötpulsmätning. Teknik för att mäta ett kul- eller rullagers kondition. 

FFT-Analys - Fast Fourir Transform. Vibrationsmätningsteknik som används för att 

identifiera olika fel hos en komponent. 

V-SAT - Very Small Apperture Terminal. Konstant uppkopplad bredbandskommunikation 

med liten antenn. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

 

En ökning av tillgängligheten på ett maskineri, det vill säga att minska antalet driftstopp kan 

åstadkommas på flera sätt. Genom ett väl utfört periodiskt underhåll eller med en korrekt 

utförd tillståndskontroll kan eventuella fel och brister avslöjas och därigenom kan erforderligt 

underhåll planeras och utföras innan de utvecklas till fel av den storlek som innebär 

driftstopp. Således fås en ökad tillgänglighet och akuta underhållsåtgärder minskas. Förutom 

en ekonomisk förlust orsakad av att anläggningen står stilla, bör det även beaktas att akuta 

underhållsåtgärder är mycket svåra att budgetera för, eftersom att de är svåra att förutsäga.  

I en rapport från 2009 beskriver Bo Hägg kortfattat hur modern mätutrustning kan öka 

tillgängligheten hos en maskin genom att bidra till en effektivare tillståndskontroll och således 

även till mer lämpade underhållsåtgärder.  Han nämner att instrument med moderna givare 

skapar ett inspektionsförfarande som är kvantitativt, något som innebär att en stor mängd data 

angående maskinen kan samlas in. Dessa data kan i sin tur användas till trendanalyser och ge 

en uppfattning om maskinens aktuella skick. Då denna typ av underhåll blivit allt vanligare i 

land är det intressant att veta varför den inte slagit lika hårt inom den svenska sjöfarten. I en 

bilaga till Svensk sjöfartstidning från 2008 uttrycker Chris Holland (Lloyds registerinspektör) 

sin förvåning angående just detta. Han nämner bl.a. att av Lloyds 8000 klassade fartyg, 

använder endast 2% sig av tillståndsbaserat underhåll.  Tekniker så som oljeanalys, 

vibrationsövervakning och termografi ger en god möjlighet att utvärdera maskinutrustningens 

kondition. Istället för tidsintervaller kan alltså underhållet baseras på 

maskinens/komponentens faktiska kondition. "Det finns stora belopp att spara på att införa ett 

tillståndsbaserat underhåll likt det som ofta används iland", säger Chris Holland.  

Av fyra tillfrågade svenska rederier i samma rapport, svarade två att de håller på att införa 

system som skall vara ett första steg mot ett tillståndsbaserat underhåll, CBM. I dagsläget är 

denna rapport dock fyra år gammal och mycket borde ha hänt sedan dess. 

Enligt DNV Rules for Ships tillåts CBM om kraven häri uppfylls. Vid kontakt med ett 

klassningsbolag har det även fastställts att försäkringsbolag accepterar alla klassens krav och 

alltså kan ett försäkringsskydd fortfarande garanteras.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie syftar till att utvärdera varför den Svenska handelsflottan inte använder CBM i 

någon större utsträckning, trots de påvisade fördelarna detta skulle medföra. Frågeställningen 

nedan förtydligar ytterligare. 

 Vilka faktorer ligger till grund för den begränsade användningen av CBM till 

sjöss? 

Denna frågeställning får ett vidare djup när den delas upp i följande grenar:  

 Inom vilka områden kan CBM vara intressant att tillämpa till sjöss? 

 Hur skiljer förutsättningarna sig gentemot den landbaserade industrin? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien avser inte att fastställa huruvida CBM är att föredra framför någon annan 

underhållsfilosofi. 

Studien bortser från användandet av oljeanalys och vattenprover eftersom att dessa är 

vedertagna och används utöver fartygens periodiska underhållssystem. Detsamma gäller 

termografi eftersom det med denna metod erhålls ett värde som är godkänt eller inte. Här 

krävs alltså inga baslinjer och trendanalyser. 

Rederierna som är med i undersökningen skall driva fartyg som är utrustade med 

tvärstycksmaskiner. Fartygen med dessa maskiner har även mindre, snabbgående 

fyrtaktsmaskiner för elproduktion. Detta innebär att till skillnad från ett fartyg med endast 

mindre fyrtaktare fås ännu en stor komponent med i undersökningen. Detta innebär även att 

populationen begränsas till den del av de svenska rederier som äger större fartyg. Storleken på 

dessa rederier medför att de kan antas ha ett långsiktigt planerande samt bättre ekonomiska 

förutsättningar än mindre rederier. Att avgränsa på detta vis gav även en tydligare bild över 

vilka rederier som skulle kunna medverka, än att basera avgränsningen på t.ex. 

bruttodräktighet eller dödvikt. Detta urval medförde även att färjor togs bort, något som var 
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lämpligt eftersom dessa har helt andra förutsättningar när det gäller att regelbundet ta ombord 

professionella firmor som kan utföra mätningar. 

 

2 Metod 
 

Eftersom syftet var att identifiera de bakomliggande faktorerna till den begränsade 

användningen av CBM till sjöss valdes en kvalitativ metod. Detta var lämpligt eftersom syftet 

med en kvalitativ metod är att upptäcka och identifiera faktorer bakom ett problem.
1
  

För att kontrollera om CBM får användas ombord utan att klassnings- och försäkringsproblem 

uppstår utfördes först en förundersökning. Detta var nödvändigt för att kontrollera om själva 

studien skulle ha någon som helst validitet.  

Den kvalitativa intervjustudien valdes eftersom den ger bra möjligheter till diskussion och på 

så vis även möjlighet att få utförligare och mer precisa svar.
2
  

Totalt utfördes tre intervjuer. Två av intervjuerna utfördes på rederiernas kontor på annan ort. 

Under dessa möten intervjuades två personer samtidigt. Intervjuerna utfördes på detta vis efter 

förslag från Rederi A och detta bidrog till en än mer utförligare diskussion och på så vis bör 

det även bidra till en god reliabilitet. Den tredje intervjun utfördes i sjöfartshögskolans lokaler 

då detta rederis representant befann sig i Kalmar. 

De intervjuade var av befattningarna tekniska inspektörer och alltså direkt inblandade i 

underhållet ombord. 

 

2.1 Förundersökning 

 

I förundersökningen kontaktades två klassningssällskap som ombads att svara på ett antal 

frågor (se Bilaga 2). Dessa frågor var utformade på sådant vis att de skulle säkerställa att inga 

hinder förelåg ett användande av CBM, sett ur klassnings- och försäkringssynpunkt. De båda 

klassningssällskapens storlek innebar att de kunde anses återspegla även övriga sällskaps 

                                                           
1
 (Patel & Davidsson, 2011) 

2
 (Lantz, 2007) 
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krav. Undersökningen visade att en vidare studie inom ämnet skulle vara av intresse eftersom 

en CBM-klassning kan erhållas och därmed även ett försäkringsskydd garanteras. 

  

2.2 Utförande 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Bakgrundsinformationen 

samlades in i studiens begynnelsefas och erhölls från två klassningssällskap. Informationen 

insamlades med hjälp av ett frågeformulär som skickades via E-post, samt vid ett informellt 

samtal med en tjänsteman vid ett av klassningssällskapen.  

Då klassningsbolagen lämnat sina svar angående CBM var det möjligt att arbeta fram ett 

välanpassat frågeformulär. Samtidigt valdes och kontaktades rederier som motsvarade de i 

avgränsningarna ställda kraven och en kontaktperson på respektive rederi erhölls. 

Kontaktpersonerna hade en direkt koppling till underhållet ombord. Han eller hon var 

verksam som teknisk inspektör eller teknisk direktör. En personlig intervju utfördes med 

samtliga rederier på deras huvudkontor i Stockholm respektive Göteborg. Resultatet från 

intervjuerna sammanställdes, analyserades och utvärderades sedan. 

 

2.3 Klassningssällskapen 

 

Klassningssällskapen är båda två bland de största i världen. De är även medlemmar i IACS.
3
 

Då klassningssällskapens regelverk styr hur underhållet ombord ska se ut var det viktigt att 

dessa deltog i förundersökningen. Resultatet av förundersökningen låg till grund för de frågor 

som sedan ställdes i intervjun. 

 

2.4 Informationssökning 

 

I arbetets början eftersöktes gamla rapporter och arbeten som behandlade ämnet eller på något 

vis kunde bidra med ledtrådar som kunde ge en bra infallsvinkel till problemet. Ämnet 

                                                           
3
 (Svensk Sjöfartstidning, 2011) 
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underhåll utreds i ett flertal uppsatser, ofta med en mycket specialiserad inriktning på en viss 

komponent och utifrån olika perspektiv, vid diverse ingenjörsutbildningar runtom i landet. 

Ingen verkar dock ha genomfört en undersökning som avser att utreda vilka nya utmaningar 

som uppstår då denna underhållstyp skall införas på ett fartyg, där miljön och avstånd torde 

bidra till nya unika problem. 

Eftersom så få nämner CBM i kombination med fartygsunderhåll utfördes även den 

förundersökning som står beskriven ovan. 

 

2.5 Frågeformulär 

 

Frågeformuläret utformades med hjälp av den bakgrundsinformation som samlats in (se 

avsnitt 2.1). Förundersökningen spelade en stor roll vid detta arbete eftersom den gav svar på 

vilka frågor som var legitima att ställa. Resultatet av informationssökningen utnyttjades även 

vid arbetet med att utforma frågeformuläret. Vid ett informellt samtal med en tjänsteman från 

ett av klassningssällskapen gicks formuläret igenom för att säkerställa dess kvalitet. Förslag 

till förbättringar gavs. Dessa utfördes och formuläret färdigställdes.  

 

2.6 Genomförande av intervjuer 

 

Frågeformulären skickades till rederierna i förväg med en kort introduktion om arbetet för att 

ge dem en vidare uppfattning om vad intervjun skulle handla om och ge dem tid och 

möjlighet att förbereda sig. Att de intervjuade haft möjlighet att i förväg förbereda sig gav 

troligtvis resultat eftersom att det i intervjuerna uppstod intressanta diskussioner som allt 

eftersom gav svar på frågorna.  
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I och med de diskussioner och följdfrågor som krävdes för att bryta ner olika tankar till 

konkreta svar under intervjun, var både Joel Rosén och Magnus Olsson delaktiga i 

diskussionen. Joel Rosén hade ansvar för att föra anteckningar på en laptop. Magnus Olsson 

förde samtidigt anteckningar för hand. Efter intervjun diskuterades svaren som erhållits och 

intervjun sammanfattades med fråga för fråga. Intervjuerna utfördes i november och 

december 2012 och deras varaktighet uppgick till ca 1.5 - 2 timmar.  

Rederi Förfrågan Intervju utförd Sammanställd 

Rederi A 2012-10-28 2012-11-13 2012-11-14 

Rederi B 2012-11-05 2012-11-16 2012-11-18 

Rederi C 2012-11-10 2012-12-07 2012-12-08 

 

 

2.7  Bearbetning 

 

Efter att alla intervjuer utförts och data insamlats sammanställdes intervjuerna och svaren 

jämfördes. Varje delfråga och dess svar utvärderades och sammanställdes sedan i en 

analysdel. Här utkristalliserades ett antal faktorer som kom att ligga till grund för den slutliga 

diskussionen. 

Detta arbetssätt, det vill säga denna dataanalys innebar att man inhämtar information från 

olika källor som sedan analyseras. Dessa data görs sedan om till resultat. Genom insamlade 

observationer och data är det möjligt att få en sammanfattande beskrivning av ett ämne.
4
 

 

2.8 Etik 

 

Den information som rederierna bidragit med under intervjuerna och deras tankar kring 

framtida underhåll ombord kan ur konkurrensmässiga skäl vara känslig. På grund av detta är 

samtliga rederier anonyma och har slumpvis fått namnen Rederi A, Rederi B och Rederi C. 

Av liknande anledning är även klassningsbolagen anonyma. 

                                                           
4
 (Esaiasson, 2007) 
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Rederierna kontaktades initialt via telefon och blev tillfrågade om de ville ställa upp i en 

intervju och informerades om undersökningens syfte. I samband med detta erhölls samtycke 

och kravet på detta uppfylldes.
5
 

 

3 Underhållstekniska begrepp 

 

Här beskrivs dels de tekniska begrepp som ligger till grund för uppsatsen samt 

klassningssällskapens krav för CBM. 

 

3.1 Periodiskt underhåll (Periodical Maintenance - PM) 

 

Ett PM bygger på att komponenter och maskindelar byts efter en viss tid. Underhållsfilosofin 

bygger på att förebygga fel genom att byta ut komponenter innan de går sönder med driftstopp 

som följd. Underhållsintervallet kan anges i antalet driftstimmar eller dagar. Dessa intervall 

bestäms till exempel av krav, erfarenheter, maskintillverkarnas rekommendationer etc.
6
 

Denna typ av underhåll har länge varit det mest utbredda och har visat sig fungera bra, dock 

kan det leda till att man genomför utbyten och renoveringar av fullt fungerande och felfria 

maskiner/komponenter, något som leder till onödiga kostnader.
7
 

 

3.2 Tillståndsbaserat underhåll (Condition Based Maintenance - CBM) 

 

CBM innebär att man genom kontroller, besiktning, inspektion eller på annat sätt regelbundet, 

under identiska förhållanden och förutsättningar mäter tillståndet på maskiner och 

komponenter. För att detta skall fungera tillfredsställande behöver man erfarenhet inom 

området och historik och baslinjer för komponenterna.
8
 På detta vis kan man se trender och få 

en bild av komponentens skick. Man kan alltså upptäcka förändringar i tillståndet och utefter 

detta planera lämpliga underhållsåtgärder. Intervallet mellan kontrollerna måste vara 

framtaget så att de utförs innan eventuella fel uppstår. Mätintervallet ska alltså vara kortare än 

                                                           
5
 (Vetenskapsrådet) 

6
 (Fors) 

7
 (Schantz, 2012) 

8
 (Bengtsson, 2008) 
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komponentens felutvecklingstid. Själva mätningarna sker alltså periodiskt och kan behöva 

utföras tätare om komponentens skick märkbart försämras. Då utbyte av komponenter sker 

först när det är nödvändigt finns det möjlighet att minska underhållskostnaderna.
9
 

 

3.3 Klassens krav 

 

Vid kontakt med två olika klassningssällskap framkom ett par skiljaktigheter mellan de båda. 

Det ena klassningssällskapet har mycket välutarbetade krav och riktlinjer för hur ett CBM ska 

implementeras. Det andra klassningssällskapet låter rederierna utföra detta på vilket vis de vill 

men godkänner det först efter att de har kontrollerat att det fungerar.  

Då klassningsbolag A:s regler för CBM är så pass utarbetade bör de kunna ge en bild av 

ungefär vad som krävs. Det bör även vara ungefär dessa krav man behöver leva upp till för att 

få ett godkännande hos klassningsbolag B. Kravens omfattning gör att de endast presenteras i 

korthet. 

För att få ett godkännande skall följande bifogas med ansökningen: 

 Underhållsstrategi - Vad man har för mål, vem som är ansvarig osv. 

 Utbildningsplan - Plan för hur personal skall utbildas, samt hur personalen roterar för 

att säkerställa att kvalificerad personal alltid finns ombord. 

För varje komponent som skall underhållas med CBM skall följande information finnas: 

 Vilken teknik som används vid mätningar. 

 Ritning på komponenten med markerade mätpunkter. 

 Vilka vibrationsfrekvenser man mäter. 

 Nyskicksdata. Framtaget genom mätningar då komponenten var ny. 

 Mätintervall. 

 Hur man skall agera beroende på mätningarnas resultat. 

Alla komponenter skall även finnas inlagda i underhållsystemet och detta skall vara kapabelt 

att hantera flexibla underhållstider samt innefatta arbetsbeskrivningar. Det skall också finnas 

en åtgärdsplan på hur eller vad som skall göras beroende på mätresultaten. Då ett fartyg är 

                                                           
9
 (Schantz, 2012) 
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klassat enligt CBM erhålls en rabatterad klassningspremie. Denna rabatt är större än vad som 

erhålls vid PM- klassning.
10

 

 

4 Resultat 
 

Här presenteras svaren från datainsamlingen. Frågorna står som rubriker och svaren och 

sammanfattningarna följer där efter. Svaren analyseras och kapitlet avslutas med en 

sammanställning av de faktorer som framkommit utifrån analyserna. 

  

1. Det finns olika typer av underhållsfilosofier, bland annat periodiskt underhåll och 

CBM (tillståndsbaserat underhåll). Vilken/vilka typer använder ni er av ombord på era 

fartyg? 

Rederi A håller just nu på att implementera CBM, i form av inspektioner och 

kontroller vad gäller underhållet på deras huvudmaskiner. Vad gäller det övriga 

maskineriet/utrustningen tillämpas PM där intervallen bestäms av regler, krav, 

rekommendationer samt mångårig erfarenhet av samma eller liknande komponenter.  

De andra rederierna tillämpar PM på all sin utrustning och baserar det på samma 

grunder som Rederi A. 

Analys: 

Det är tydligt att alla rederier baserar sitt underhåll på underhållsfilosofin periodiskt underhåll 

och att det i kombination med kunskap och mångårig erfarenhet resulterar i ett väl fungerande 

underhåll ombord. Att ett av rederierna har valt att implementera CBM visar på att det dels 

finns ett intresse och dels är möjligt att bedriva CBM, åtminstone inom vissa områden 

ombord. 
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 (DNV, 2008) 
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2. Varför använder ni er av den underhållsfilosofin och vilka fördelar anser ni att den 

har? 

Rederi A nämner att deras anledning till att vilja gå över till CBM på 

huvudmaskinerna är att de ser möjligheter att sänka sina underhållskostnader. Vad 

gäller den övriga utrustningen används där PM för att detta fungerar bra vid den typ 

av verksamhet som bedrivs. Rederi B anser att PM är ett beprövat och väl fungerande 

sätt. Eftersom man har redundanta system är det ingen fara att köra till "faliure" på en 

komponent då det finns en i reserv i händelse av driftstörning. Rederi C anser liksom 

Rederi B att PM är ett beprövat och pålitligt sätt. 

 

Analys: 

Alla rederierna anser att det periodiskt planerade underhållet är väl beprövat och fungerar bra 

inom verksamheten. Eftersom ett av rederierna påbörjat en övergång till CBM kan man påvisa 

ett intresse i rederibranschen. Det är dock inte intressant på mindre komponenter. Detta kan 

bland annat bero på att den inbyggda redundansen säkerställer fortsatt drift även om en 

komponent havererar. Inom dessa områden, det vill säga där komponenthaverier kan 

accepteras utan att äventyra driften, anses det fungera bra med PM. Det bör även 

uppmärksammas att samtliga rederier har stor kunskap och erfarenhet av underhåll inom 

sjöfarten och därför där det är möjligt anpassar sina TBO tider för att optimera sitt PM. 

 

3. Om ni använder er av tillståndsbaserat underhåll i någon utsträckning, på vilka 

maskiner/komponenter använder ni då det på? (Bortse från oljeanalys, vattenprover 

och termografering) 

Rederi A håller på att införa CBM på huvudmaskinerna (långsamtgående 

tvärstycksmaskiner), där det kommer att utföras genom besiktningar och 

inspektioner. Rederi B och C använder sig inte av CBM utöver det som nämns i 

frågan.  
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Analys: 

Rederi A kommer att använda sig av CBM på huvudmaskiner medan övriga rederier inte 

tillämpar CBM i sin underhållsverksamhet (bortsett från oljeanalys, vattenprover och 

termografering av elcentraler).  

 

4. Om ni inte använder tillståndsbaserat underhåll, vilka komponenter tror ni att det 

hade varit motiverat att införa det på, med tanke på allt arbete det medför?  

Samtliga rederier nämnde huvudmaskin som den komponent där CBM skulle vara 

intressant att implementera, detta på grund av att det här finns stora belopp att spara, 

till exempel genom ökad TBO. Rederi B nämnde att det även kunde vara intressant 

på större komponenter som generatorlager, stora pumpar med mera i motsats till 

Rederi A som inte såg någon vinning med CBM på komponenter liknande dessa. 

Även rederi C anser att det är mest intressant gällande de komponenter som kostar 

mest i underhåll, däribland stora dieselmotorer. 

Analys: 

Samtliga rederier ger svaret att huvudmaskin är den komponent där det kan tänkas motiverat 

att använda CBM, något som stärks och bevisas av Rederi A:s pågående arbete att 

implementera CBM på just sina huvudmaskiner. I framtiden ser Rederi A en eventuell 

möjlighet inom området HJM också. Rederi B nämner exempel som generatorlager, stora 

pumpar m.m. och Rederi C svarar att CBM kan vara motiverat på de komponenter som kostar 

mest i underhåll.  

Detta tyder på att CBM till sjöss kan bli vanligare i framtiden, framförallt på de större 

komponenterna där underhållsåtgärderna kostar mer och det därmed finns pengar att tjäna. 

Bland mindre komponenter verkar inte CBM intressant eftersom underhållskostnaderna vid 

planerade utbyten av dessa inte är tillräckligt stora för att det ska vara ekonomiskt intressant. 

 

5. Planerar ni, eller har ni övervägt att implementera tillståndsbaserat underhåll där det 

är möjligt eller i någon som helst utsträckning (t.ex på större pumpar etc)?  

Rederi A har testat SPM men anser att det inte gav tillfredsställande resultat på t.ex 

pumpar och elmotorer, dels på grund av problemet med vibrationer från annan 
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utrustning och dels på den lilla kostnaden för utbyte när fartyget ändå ligger på varv 

jämfört med om arbetet behöver utföras under drift. ”Det finns ingen vinst att mäta 

när vi erfarenhetsmässigt, baserad på mångårig kunskap vet att lagret ger sig efter ca 

6000 timmar, då kan vi under en varvsvistelse lika gärna byta efter 5000 timmar och 

minimera risken att ett haveri inträffar vilket i värsta fall kan leda till att fartyget 

ligger off-hire under en eller flera dagar, något som medför stora kostnader. Rederi B 

har inte haft några planer på en övergång. Rederi C anser inte att det är något 

alternativ att införa CBM i dagsläget. 

Analys: 

Inget av rederierna planerar att implementera CBM på sin utrustning ombord vad gäller 

pumpar, elmotorer och mindre komponenter. Det finns helt enkelt ingen vinst med det, dels på 

grund av redundansen som finns tack vare de dubbla systemen ombord och dels eftersom 

komponenternas livslängd ofta är känd, vilken man tack vare komponentkunskap och 

erfarenhet känner till. Ett talande exempel gavs av Rederi A angående ett lager till en HM 

SMO-pump som erfarenhetsmässigt behöver bytas efter X antal driftstimmar. Eftersom man 

känner till livslängden kan man lika gärna byta lagret vid varvsvistelse innan den förmodade 

livslängden är uppnådd, detta eftersom det då är lätt gjort, till en liten kostnad och eftersom 

dagens besättningar är anpassade till driften av fartyget, inte för större reparationsarbeten. Att 

t.ex byta lager på en stor pump under drift, med eventuell sjögång och enbart driftsbesättning 

kan leda till onödiga risker, bland annat skaderisk för besättning och störningar i driften som 

kan medföra att fartyget tvingas ligga stilla, något som leder till inkomstbortfall. Dessa risker 

är man helt enkelt inte beredd att ta och därför passar man på att utföra denna typ av arbeten 

under varvsvistelser. I de här fallen är det alltså inte lönt att använda CBM även om det hade 

medfört att lagret kunnat gå tillfredsställande under ytterligare en tid. 

 

6. Om ni har tittat på att införa tillståndsbaserat underhåll, fanns det några speciella 

punkter som verkade svåra att uppfylla? 

Rederi A anser att det är svårt med vibrations och stötpulsmätningar på grund av 

omgivande störningar. En annan faktor är personalen, alla resultat måste bedömas 

likvärdigt vid varje tillfälle och det är även viktigt att de fylls i och registreras på ett 

korrekt vis. Det krävs även en bra struktur på underhållssystemen samt att kontoret 
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kan uppdatera fortlöpande. Rederi B ansåg att tillförlitligheten var för låg samt att det 

fanns för mycket störningar i omgivningen. De anser även att 

installationskostnaderna skulle bli alldeles för höga. Rederi C anser att det är tekniskt 

komplicerat att införa på befintliga fartyg samt att det inte skulle vara ekonomiskt 

försvarbart. 

Analys: 

Samtliga rederier nämnde besättningens sätt att arbeta som en viktig parameter att ta hänsyn 

till. En förutsättning att få CBM att fungera är att man analyserar de uppmätta värdena och 

förändringarna likvärdigt vid varje mätning/kontroll. Eftersom sjömän arbetar enligt ett 

avlösningssystem blir det av naturliga skäl olika personer som gör mätningar och 

bedömningar vid olika tillfällen. Detta kan medföra problem. Vad gäller mätdata är 

tillförlitligheten låg på grund av alla omkringliggande vibrationer som finns på ett fartyg dels 

vid hamnuppehåll där det utsätts för belastningar vid lastning och lossning och dels vid 

normal drift då maskiner går och fartyget utsätts för dynamiska belastningar på grund av olika 

väder- och vindförhållanden.  

 

7. Enligt klassningsbolagen är det rederierna som ansvarar för att personalen ombord 

har en för ändamålet tillfredsställande utbildning. Anser ni det vara ett hinder att ny 

personal kan behöva extra utbildning innan de tillåts arbeta hos er? 

Rederi A som håller på att införa CBM på huvudmaskinerna löser av personal på ett 

sätt som säkerställer att det finns besättning med tillräcklig kunskap ombord. En 

gång om året kommer det även en serviceingenjör från tillverkaren och inspekterar 

HM. Vid denna kontroll följer maskinisterna med. Rederi B anser att bruk av CBM 

erfordrar utbildning på instrument samt hur man ska tolka resultaten av mätningar. 

Även Rederi C tror att extrautbildning kan behövas.   

Något alla rederierna nämnde under intervjuerna är det problem som finns inom 

sjöfarten som den landbaserade industrin inte berörs av: Att besättningen arbetar 

enligt ett avlösningssystem. Detta leder till att det inte alltid är samma person som 

utför kontrollen samt att det kan ta lång tid innan samma person upprepar samma 

kontroll.  
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Analys: 

 

Alla rederierna är överens om att speciell kompetens krävs. Om själva maskinerna finns det 

god kunskap och erfarenheten av inspektioner och bedömningar av dess kondition är stor 

eftersom att detta är något som alltid utförts av besättningarna. Om man däremot skall börja 

använda sig av mätinstrument och analysera mätdata kan det föreligga ett behov av vidare 

utbildning. 

 

 

8. Att införa ett tillståndsbaserat underhåll kräver en välutvecklad underhållsstrategi 

och en väl fungerande organisation. Har ni några tankar kring hur landsidan skulle 

behöva organiseras för att upprätthålla ett eventuellt tillståndsbaserat underhåll 

ombord? 

Rederi A har ett gemensamt underhållssystem för hela sin fartygsflotta som speglas 

mot land med jämna intervall, detta anser de är viktigt. Vad gäller kunskapen finns 

den ute hos besättningen. Den är kunnig och det är den som kontrollerar och 

inspekterar och därför den som har möjlighet att upptäcka något som tyder på fel i 

anläggningarna. Rederi B och C anser att det vid ett införande av CBM skulle 

behövas resurser i den landbaserade organisationen. 

Analys: 

Alla är överens om att det kräver en insats från den landbaserade organisationen men i vilken 

omfattning är svårt att säga. Att ha ett gemensamt underhållssystem för fartygsflottan, som 

även kan nås från kontoret, är troligtvis en väsentlig del.  

 

9. Har ni känt av några påtryckningar maskintillverkare att inte implementera 

tillståndsbaserat underhåll eller har dessa istället ställt sig positiva till ett införande?  

Rederi A "Eftersom det är klassningsbolagen som är garanter mot 

försäkringsbolagen har man ett skydd om man har sitt underhållssystem klassat. På 

många komponenter anges dessutom underhållsbehovet med timmar eller BOC och 
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då är det inget problem. Vi för samtal med tillverkarna av de komponenter vi avser 

införa CBM på".  

Rederi B och C tror att vissa kan ställa sig negativa till detta då utökad TBO leder till 

minskad eftermarknad för reservdelar. 

 

Analys: 

Eftersom det enda rederiet som använder CBM har tillverkarens stöd i sitt 

implementeringsarbete verkar det som att det finns ett intresse hos maskintillverkarna att 

kunna leverera komponenter som underhålls med CBM. Detta beror troligtvis på grund av 

konkurrensmässiga skäl och den förlust av sålda reservdelar som uppstår kan då vägas upp av 

de nya marknadsandelar tillverkaren kan tänkas få.  

 

10. Att införa ett tillståndsbaserat underhåll kräver mycket information om varje 

komponent, deras nyskickskondition osv. Det är alltså enklare att skapa ett 

tillståndsbaserat underhållssystem under tiden som ett fartyg byggs. Har ni övervägt 

detta som ett alternativ på framtida byggen?  

 

Rederi A: ”Ja, samt att införa på våra befintliga fartyg, dock inte de äldsta.” 

Rederi B: ”Vi har inga nybyggnadsplaner och har inte övervägt det.” 

Rederi C: ”Det kan vara intressant vid nybyggnation.” 

Analys: 

Intresset för CBM varierar bland rederierna. Att ett rederi uttryckligen avser att införa CBM 

på nybyggda fartyg och att ett annat anser att det kan vara intressant, påvisar att CBM i 

framtiden, kan komma att användas i större utsträckning, dock verkar användningsområdet 

begränsat till vissa typer av komponenter.  
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11. Vad anser/tror ni är anledningen till att tillståndsbaserat underhåll inte används i 

någon vidare utsträckning till sjöss? 

Rederi A nämner avståndet mellan fartyg och kontor som eventuella hinder men 

även att fartygen idag på grund av konkurrensmässiga skäl seglar med minimi-

besättningar, därför är det svårt att utföra större underhållsarbeten under normal drift. 

Ofta prioriteras även driftsäkerheten och risken för en eventuell driftstörning tas inte. 

Även behovet nämns som en faktor. På grund av erfarenheten som finns och den 

inbyggda redundansen tjänar man inte på att bedriva CBM vad gäller vissa 

system/komponenter. De anser även att det generellt sett har varit problematisk med 

kommunikation inom sjöfarten. Detta har dock förbättrats sedan internet gjorts 

möjligt ombord via V-SAT. Man nämner även att sjöfartsbranschen är konservativ 

och att avlösningssystemen bland personal kan medföra problem 

Rederi B tror att den största anledningen är de stora investeringskostnader som 

tillkommer men även att det kan uppstå konflikter då man ignorerar tillverkares 

rekommenderade TBO.  

Rederi C anser att det beror på många faktorer, bland annat små besättningar och den 

extra utbildning som krävs. Att det är tekniskt komplicerat och kräver en väl 

utarbetad införningsplan nämns även som något som skulle kunna få många rederier 

att inte riktigt våga titta närmare på CBM. Rederi C nämner också att det i vissa fall 

inte föreligger något behov. Havererar en pump kör man den andra under tiden den 

första lagas.  

 

Identifierade faktorer 

Dessa faktorer är identifierade i svaren från rederierna i frågorna ovan. Dessa ger en bild av 

varför CBM används i så begränsad utsträckning bland de svenska handelsfartygen i 

oceanfart. Dessa diskuteras vidare i nästa kapitel. 

 Små besättningar gör det svårt att genomföra större underhållsarbeten under normal 

drift. 

 Driftsäkerheten. Man vill inte ta risken att ligga off-hire för att genomföra en 

underhållsåtgärd man kunde utfört under en tidigare varvsvistelse. 
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 Sjöfarten är en traditionsbunden och konservativ bransch. 

 Ett införande av CBM medför stora investeringskostnader. 

 Man ser risker med att bedriva underhållet med längre intervaller än tillverkarna av 

maskiner och utrustning föreskriver. 

 Att besättningarnas sätt att arbeta, enligt ett avlösningssystem kan medföra svårigheter 

när CBM ska bedrivas. 

 PM är en väl etablerad underhållsmetod som fungerar tillfredställande inom den 

avsedda driften. 

 SPM och FFT-analys fungerar inte tillfredsställande ombord på fartyg på grund av 

yttre faktorer. 

 CBM kan förlänga TBO men eftersom MTBF är känd för många komponenter 

planerar man in underhållsåtgärderna under en tidigare varvsvistelse.  

 Bedömningar av mätresultat kräver bra och liknande kompetens hos de som utför dem. 

 Svårt att definiera hur stor del och vilket ansvar som bör läggas på kontoret i land. 
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6 Avslutande diskussion 

 

Syftet med denna undersökning var att kartlägga de faktorer som ligger till grund för den 

begränsade användningen av CBM i den Svenska, Oceangående handelsflottan.  

Det finns ett intresse för CBM och det används i viss utsträckning av de medverkande 

rederierna men de är långt ifrån att segla med en godkänd CBM-klass. Detta beror till stor del 

på att rederierna inte anser att det är nödvändigt i den typen av drift de bedriver. Det har dock 

visat sig vara lämpligt på vissa större, tekniskt komplicerade komponenter som har höga 

underhållskostnader. Detta bidrar till att rederierna väljer en klassning som grundar sig i PM 

men väljer att applicera CBM på komponenter där de ser ekonomisk vinning på grund av de 

minskade underhållskostnaderna. 

Inspektioner av komponenter, något som även utförs i ett vanligt förekommande PM men som 

även är en del av CBM, går till sjöss så väl som i land att utföra utan nämnvärda problem. 

Vad gäller mätningar finns det dock en stor problematik till sjöss. Då ett fartyg sällan befinner 

sig i samma kondition under samma dynamiska förhållanden är det svårt, om inte omöjligt, att 

återskapa identiska förutsättningar för mätningar. Ett problem som den landbaserade industrin 

är förskonade ifrån. Detta medför låg tillförlitlighet på mätdata insamlad med instrument som 

mäter vibrationer. Utöver dessa yttre störningar ligger även de av fartygets utrustning 

producerade vibrationer som förvärrar den redan ogynnsamma miljön ytterligare. Att skapa 

och följa upp tillförlitliga trender och jämföra med tidigare resultat för att bestämma en 

underhållsåtgärd blir i princip omöjligt då felkällorna bakom mätdatan är så pass många att 

trendjämförelsen inte längre är tillförlitlig. På grund av dessa störningar och den variation i 

mätdata som uppstår blir det alltså svårt att bedriva den delen av CBM där 

underhållsåtgärderna grundas på vibrationsmätningar. 

Bland de besättningsrelaterade faktorerna kan det konstateras att det avlösningssystem som 

tillämpas till sjöss medför problem. Som en följd av detta kan det ta lång tid mellan det att 

samma person utför samma mätning eller inspektion samt analys av denna. Han eller hon 

kanske inte är ombord vid nästa mättillfälle. På grund av individuella skiljaktigheter finns det 

alltså en risk att resultaten tolkas olika. Grundförutsättningarna för att återskapa den miljö 

som rådde under föregående mätningstillfälle försvåras alltså ytterligare av att operatören 

kanske inte är den samma vid varje tillfälle. Behov av utbildning kan därför föreligga och 
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minska den individuella skiljaktigheten i analys av mätdata. Kunskapen att utföra inspektioner 

finns redan ombord och det är därför enklare att bedriva ett CBM som till större delen är 

baserat på inspektioner. I detta fall slipper man även de tekniska problem som finns beskrivna 

ovan. Å andra sidan går man då miste om de fördelar som t.ex. vibrationsmätningar medför.  

Eftersom att fartygen ofta är bemannade med minimi-besättning avsedda för drift så finns det 

inte heller utrymme för större underhållsarbeten utan dessa utförs med fördel under en 

planerad varvsvistelse. Detta minskar de fördelarna som kan erhållas av ett CBM eftersom 

man hellre utför sådana arbeten under en i förväg, planerad period då det finns tillgång till 

mer arbetskraft. Det kan tänkas att en komponent som börjar visa en negativ trend kan 

fortsätta att köras ännu en tid men med osäkerhet om den kommer att klara sig tills nästa 

planerade driftstopp. Risken för att behöva utföra ett sådant arbete under fartygets operativa 

period tas inte eftersom att det kan få konsekvenser t.ex. i form av driftstopp. Detta medför att 

komponenten i vilket fall behöver bytas i förtid och alltså underminerar hela konceptet med 

CBM. På grund av mångårig erfarenhet med PM är livslängden dessutom känd för många 

komponenter. Detta gör mätningar överflödiga eftersom att man då byter komponenten innan 

dess kända livslängd är slut.  

Ett införande av CBM är en kostsam process. Dels kostar utrustningen som behövs och dels 

kräver det en väl utarbetad genomförningsplan, något som tar tid och alltså leder till 

ytterligare en kostnad. Även implementeringen ombord tar tid och resurser. 

Implementeringsperioden leder även till extra arbete eftersom att CBM bedrivs parallellt med 

PM under denna tid. Det kan även leda till ett ökat behov av personal i den landbaserade 

organisationen på grund av processens omfattning vad gäller informationsinsamling, 

strukturering och genomförande. Att införa CBM är alltså en tidskrävande och kostsam 

process där det tar lång tid innan man ser resultat och det krävs därför en långsiktig planering. 

Anledningen till CBM:s begränsade utsträckning i den oceangående svenska handelsflottan 

kan ha sin grund i att de fördelar CBM medför begränsas när det appliceras på ett fartyg och 

att CBM där inte är lika intressant som den är i den landbaserade industrin där både drift och 

underhåll bedrivs under helt andra förutsättningar. På ett fartyg är man mer eller mindre låst 

till att utföra vissa arbeten under varvsvistelser och därför lämpar sig ett PM bra. De 

komponenter som man kan utföra inspektioner på till sjöss, utan att demontera är dock 

lämpade för CBM. I sjöfartens fall är detta i främsta fall långsamtgående tvärstycksmaskiner. 

Det är även på dessa stora maskiner som det finns pengar att spara eftersom åtgången på ofta 
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dyra reservdelar reduceras. Att införa ett CBM på mindre komponenter där underhållet och 

reservdelar är betydligt billigare, väger inte upp det omfattande implementeringsarbetet och 

dess kostnad. Där utöver tillkommer även risken med att behöva utföra underhåll eller utbyte 

under fartygets operationella period. Att använda ett PM baserat på tillverkarnas 

rekommenderade TBO medför i kombination med sjöfartens traditionsbundna och 

konservativa inställning en trygghet som man inte vill förlora. Ett CBM på de komponenter 

där det är applicerbart tillsammans med ett omfattande PM ger en bra säkerhet med minskade 

kostnader. Med den tekniska utveckling som ständigt pågår finns det dock en möjlighet att de 

svagheter som CBM har kommer att minska och dess applicerbarhet till sjöss öka. Ytterligare 

en aspekt kan vara att det på grund av den dynamik som finns inom sjöfarten, där ett fartygs 

värde varierar och ofta är till salu, kan det tänkas att den eventuella ökning av andra-

handsvärde som CBM medför inte väger upp dess implementeringskostnad. Detta kan också 

vara en tänkbar, bidragande anledning till den begränsade användningen av CBM till sjöss. 

 

 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning kan vara att undersöka hur maskintillverkare verkligen ställer sig till CBM. 

Genom intervjuer med t.ex. de större motortillverkarna skulle detta kunna utredas. 

Att undersöka i vilken utsträckning CBM används i till sjöss i andra nationer vore också ett 

förslag på vidare forskning. 

Slutligen föreslår vi att något rederi skulle kunna ge uppdraget att ta fram en 

genomföringsplan för CBM till sjöingenjörsstudenter. 

 

6.1 Metodreflektion 

 

Till en början tycktes det intressant att studera en stor del av den svenska handelsflottan 

genom enkäter som skulle ge konkreta, korta svar. Då området fartygsunderhåll undersöktes 

vidare och mer kunskap erhölls insågs dock att svaren på frågeställningen var så komplicerade 

att de endast skulle kunna ge rättvisande svar om de utreddes med hjälp av diskussioner med 



24 
 

personer som besatt stor kunskap inom ämnet fartygsunderhåll. Valet föll därför på en 

kvalitativ metod med djupgående intervjuer som följd, istället för en kvantitativ metod.  

Intervjuerna utfördes med varierande utgång. Ett rederi bedrev vid tiden för studien en 

införingsprocess av CBM vilket medförde att det kunde ge utförligare svar. På grund av detta 

nämns de därför oftare i resultatet. 

Samtliga frågor var relevanta men flera av dem ledde under intervjun till liknande svar. Detta 

ansågs inte vara något negativt eftersom de ändå kunde ligga till grund för resultatet genom 

att framhäva olika grundfaktorer. Som exempel kan nämnas besättningsrelaterade faktorer. 

Detta var ett ämne som flera frågor mynnade ut i under intervjuerna.  
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1 - Frågeformulär 

 

Tillståndsbaserat underhåll används i allt större utsträckning inom den landbaserade industrin. 

Detta har medfört ett allt effektivare underhåll med mindre komponentutbyten, högre 

tillgänglighet och lägre underhållskostnader som följd. Inom sjöfartssektorn har denna 

underhållstyp inte haft något större genomslag. Denna studie syftar till att undersöka vilken 

eller vilka anledningar som ligger bakom detta.  

1. Det finns olika typer av underhållsfilosofier, bland annat periodiskt underhåll och CBM 

(tillståndsbaserat underhåll). Vilken/vilka typer använder ni er av ombord på era fartyg? 

 

2. Varför använder ni er av den underhållsfilosofin och vilka fördelar anser ni att den har? 

 

3. Om ni använder er av tillståndsbaserat underhåll i någon utsträckning, på vilka 

maskiner/komponenter använder ni då det på? (Bortse från oljeanalys, vattenprover och 

termografering) 

 

4. Om ni inte använder tillståndsbaserat underhåll, vilka komponenter tror ni att det hade varit 

motiverat att införa det på, med tanke på allt arbete det medför?  

 

5. Planerar ni, eller har ni övervägt att implementera tillståndsbaserat underhåll där det är 

möjligt eller i någon som helst utsträckning (t.ex. på större pumpar etc)?  

 

6. Om ni har tittat på att införa tillståndsbaserat underhåll, fanns det några speciella punkter 

som verkade svåra att uppfylla? 
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7. Enligt klassningsbolagen är det rederierna som ansvarar för att personalen ombord har en 

för ändamålet tillfredsställande utbildning. Anser ni det vara ett hinder att ny personal kan 

behöva extra utbildning innan de tillåts arbeta hos er? 

 

8. Att införa ett tillståndsbaserat underhåll kräver en välutvecklad underhållsstrategi och en 

väl fungerande organisation. Har ni några tankar kring hur landsidan skulle behöva 

organiseras för att upprätthålla ett eventuellt tillståndsbaserat underhåll ombord? 

 

9. Har ni känt av några påtryckningar från maskintillverkare om att inte implementera 

tillståndsbaserat underhåll eller har dessa istället ställt sig positiva till ett införande?  

 

10. Att införa ett tillståndsbaserat underhåll kräver mycket information om varje komponent, 

deras nyskickskondition osv. Det är alltså enklare att skapa ett tillståndsbaserat 

underhållssystem under tiden som ett fartyg byggs. Har ni övervägt detta som ett alternativ på 

framtida byggen?  

 

11. Vad anser/tror ni är anledningen till att tillståndsbaserat underhåll inte används i någon 

vidare utsträckning till sjöss? 
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Bilaga 2 - Förundersökning 

 

Frågor till klassningssällskapen med en kort sammanfattning av deras svar. 

 

Om båtar är klassade hos er, godkänner ni och i så fall i vilken utsträckning att man 

bedriver tillståndsbaserat underhåll ombord på fartyg?  

Det är godkänt att bedriva CBM ombord förutsatt att man lever upp till de regler som finns. 

Klassningsbolag A har specifika krav. Klassningsbolag B låter rederierna bevisa att de har en 

fullt fungerande strategi för CBM.  

 

Vad krävs för att man ska få bedriva tillståndsbaserat underhåll? 

Kraven sammanfattas i sin helhet i avsnitt 1.5.3. 

 

Om det är tillåtet, vilka krav ställs på de som utför mätningar/tester samt utvärderar 

resultaten i form av utbildning, kurser, erfarenhet mm? 

Ansvaret för utbildning och kurser ligger på rederiets sida. Enligt reglerna skall man dock 

kunna bevisa att besättningens kunskap är tillräcklig och att man har ett sådant 

avlösningssystem som ser till att det alltid finns kompetent personal ombord. 

 

Hur stort är intresset från rederierna att bedriva tillståndsbaserat underhåll?  

Det finns självklart ett stort intresse att sänka sina underhållskostnader men att implementera 

ett CBM är mycket svårt. Intresset har dock ökat något på senare tid. 

 

Känner du till om försäkringsbolagen har några synpunkter/krav på vilken typ av 

underhåll som tillämpas ombord eller är det ni (klassningssällskapen) som dikterar 

villkoren? 

Försäkringsbolagen finner sig i klassens krav. Är det godkänt av klassen är det alltså även 

godkänt av försäkringsbolagen. 
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Känner ni till hur tillverkarna resonerar, vill de gå över till tillståndsbaserat underhåll 

eller föredrar de periodisk tillsyn?  

Maskintillverkare vill sälja slitdelar som kan antas vara i en betydligt större volym vid 

periodiserat underhåll än vid kapacitetsmätning då det inte öppnas något fören trendanalysen 

talar för en underhållsåtgärd. Tillverkare av diverse mätinstrument bör se det hela tvärtom och 

vilja se en ökad användning av CBM. 


