
 Standard hendelsesrapport til Mikroflyseksjonen 
 
Hendelsesdato:  08.05.2019   UTC 11:57 

Flytype: Dynamic WT9 

Motor: Rotax 912 

Pilotens totale mikroflyerfaring: Antall timer: 551:20 Antall starter:   1112 

Pilotens flytimer siste 90 dager: Antall timer: 46:40 Antall starter: 128 

Pilotens flytimer siste 30 dager: Antall timer: 24:00 Antall starter:64 

Pilotens erfaring på flytypen: Antall timer: 390:40 Antall starter:  841 

Flygingens art: Landingstrening 

Materielle skader:  Punktert dekk under landing 

Aktuelt vær: Sol, crossvind og gust 
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert. Hensikten med rapporten er å hjelpe andre 
mikroflygere til å unngå å komme i en lignende situasjon ved at innholdet kan føre til gode tiltak som vil kunne 
hindre gjentagelser. 
  
HENDELSESFORLØP:  
Hendelsen skjedde i forbindelse med skoleflyvning med elev, hvor det skulle trenes på T/G. 
Det var på første landing at høyre hjul punkterte. Flyet hadde lav fart da det satte seg og det 
var ingen dramatikk. Fsj og elev fikk raskt stoppet flyet på banen. Fsj meddelte øyeblikkelig 
på radioen at flyet hadde fått en punktering (beskjeden ble sendt to ganger som 
blindmelding). Det ble så benyttet litt motor for å dra flyet ut mot siden av rullebanen før 
motor ble stoppet. Fsj og elev tok på seg gule vester og fant frem håndradio for å lytte på 
flyplassens frekvens etter annen trafikk. Flyet ble så løftet og dratt halvveis ut av banen. Fsj 
og elev fikk så raskt kontakt med noen andre på flyplassen som hjalp oss med å finne et 
rullebrett som kunne settes under det punkterte hulet og hjalp til med å dra flyet til 
parkeringsområdet. Det ble hele tiden holdt god utkikk etter andre fly og lyttet på frekvensen 
etter annen trafikk. Det var ingen annen trafikk og alt gikk som det skulle. Fra punktering til 
flyet var på parkeringsområdet gikk det knapt 10 minutter. 
 
Hjulet ble skiftet på stedet, det var ingen øvrige skader. 
 
 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN:  
 
Antar at det er en metallsplint fra børsten som blir benyttet til å rengjøre rullebanen på 
Flyplass. Grunnen er at det er funnet metallsplinter i hjulene på klubbflyene ved tidligere 
punkteringer. Landingen i seg selv var ikke nok til å punktere hjulet. Fsj. kunne heller ikke se 
noen ytre skader på dekket utover normal slitasje. 
 
 
 
 
KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Punktering er en operativ risiko som vi alle må være forberedt på. Det er i klubben registrert 
4 tilfeller av punktering. De er ikke rapportert, noe som vil bli innskjerpet. Det er mistanke om 
metall tråder fra feiemaskin ved kjeller flyplass som kan være årsak. Dette jobber klubben 
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med å finne ut av. Ved dette tilfelle er det ikke funnet tråder fra feiemaskin, men heller tegn 
på at dekket har hatt en sideveis bevegelse slik at det hadde løsnet fra felg. Teknisk leder 
har bestemt at flyene skal få en ny bredere dekkstørrelse som skal være mindre utsatt for 
punktering. Disse kommer inn etterhvert som lagrene av dekk er brukt opp.  Det vil bli 
plassert dekk i flyene slik at det er mulig å skifte disse ved punktering. Ved dette tilfellet løste 
besetningen problemet på en utmerket måte samt at personell fra flyplassen bidro for å få 
maskinen ut av aktiv rullebane.  
 
 
EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER:  
Fsj. vurdering er at punktering kan skje, men sjekk dekkene nøye for slitasje, eller spisse 
gjenstander. Land med hjulene i lengderetningen for å minske slitasje på dekkene, selv om 
det ikke hadde gjort noe forskjell her. 
Fsj. vil påpeke at det er viktig å ha med gule vester i flyet, samt en ekstra håndholdt radio! 
Det gjør situasjonen tryggere når uhell faktisk skjer. Det er også nyttig å ha med, eller ha 
tilgang på ekstra reservedekk i slike situasjoner.  
 
 
FLYTRYGGINGSRÅDETS UTTALELSE 
 
FTU har ingen ytterligere kommentarer da beskrivelse, kommentarer og forslag til tiltak er 
godt dekket 
i rapporten. 
 
 
 
TILTAK:  
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