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NLF/Mikroflyseksjonens granskningskommisjon GK 1-2015 har utarbeidet denne 
rapporten utelukkende i den hensikt å forbedre flysikkerheten innen forbundet. Formålet 
med undersøkelsene er å identifisere feil og mangler som kan svekke flysikkerheten for 
mikrofly, enten de er årsaksfaktorer eller ikke, og fremme anbefalinger.  
Det er ikke kommisjonens oppgave å ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og 
ansvar.  
I henhold til ICAO Annex 13 skal denne rapporten kun benyttes med det for øye å 
forbedre flysikkerheten. 
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Sammendrag 
 
Granskningskommisjonens kommentarer til rapporten 
Granskningskommisjonen (GK) har fått bistand fra politiet til å innhente vitneavhør og bilder 
fra havaristedet. Samarbeidet med politiet har fungert bra. 
 
GK har benyttet ICAO Annex 13 som rapportmal for denne rapporten, oversatt til norsk. 
ICAO Annex 13 er utarbeidet for å forhindre ulykker og hendelser for fremtiden, ikke å 
fordele skyld og ansvar.  
 
GK har fått god bistand fra NLF´s sekretariat, styreleder i Mikroflyseksjonen og Hedmark 
flyklubb. 
 
GK fikk testpilot fra Luftforsvaret, major Eskil Amdal, til å utføre en testflygning med et 
tilsvarende fly som ulykkesflyet. Denne testen ble utført etter MIL-STD 1797 A, også i vår 
FTM 108 (USN) (Flight Test Manual). 
 
GK fikk teknisk pilot i SAS, mikroflyinstruktør Tom W. Røstad til å utføre testflygning og 
verifiseringer med 3 forskjellige individer av tilsvarende fly som ulykkesflyet. 
 
GK har undersøkt flere av komponentene fra flyet, så som motor og test av flight controls. 
Dette arbeidet har vært satt ut til relevant ekspertise. 
 
GK har vært avhengig av flyprodusenten Aerospool, som var behjelpelige i starten og svarte 
på ePost. Imidlertid valgte de å avslutte samarbeidet med begrunnelse i at 
granskningskommisjonen i sin kommunikasjon med fabrikken fokuserte for mye på flyet og 
dets ytelse og tidligere utførte testflyginger, fremfor den menneskelige faktor. GK har nok 
kompetanse på å utføre en Human Factor analyse, men i dette arbeidet trengte man assistanse 
til de forskjellige tekniske spørsmål og tester utført av fabrikken. I sine svar var fabrikken 
unnvikende og valgte etter hvert å bryte samarbeidet. GK beklager meget sterkt at Aerospool 
ikke har vært villig til å bistå kommisjonen fullt ut.  
 
Ulykken ble varslet til NLF av mikroflyinstruktør i Hedmark Flyklubb til leder av 
NLF/Mikroflyseksjons faste granskningskommisjon kl. 20.37 den 14. juli 2015. Varslingen 
ble videresendt til mikroflyseksjonens fagsjef. Granskningskommisjonen faste leder reiste 
deretter til ulykkesstedet, der han ankom kl. 23.45 samme kveld og bisto politiet med 
åstedsgranskning. 
 
GK er klar over at enkelte anbefalinger kan få stor inngripen i hvordan mikroflypilotene 
opererer. GK mener dog at samtlige anbefalinger bør gjennomføres, da de for fremtiden vil 
kunne forhindre tilsvarende ulykker. Det er mange faktorer som spiller inn i denne ulykken, 
og GK håper denne rapporten kan være bidragsytende i det videre arbeidet for å sikre trygge 
og gode operasjoner av mikrofly i Norge og utlandet, ledet av mikroflyseksjonens styre og 
lokale klubbledelser. GK er av den oppfatning at om denne rapportens anbefalinger hadde 
vært effektuert før flyulykken, kunne denne høyst sannsynlig vært forhindret. 
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GK`s anbefalinger retter seg mot NLF, Luftfartstilsynet og Aerospool. Sistnevnte produserer 
Dynamic. Kommisjonen er klar over at denne granskningskommisjonen, som er satt ned av 
NLF, ikke har myndighet til å pålegge noen å utføre disse forbedringene. Imidlertid er 
kommisjonen av den oppfatning at disse anbefalingene alle vil kunne medvirke til at 
mikroflyging i Norge blir en sikrere luftsportsgren. 
 
GK 1-2015 har hatt følgende sammensetning og vi leverer en samstemt rapport: 
Svein Ivar Johannessen (leder) - Medlem i NLF/Mikroflyseksjonen 
Håvard Mælum - Medlem i NLF/Mikroflyseksjonen 
Morten Kjellesvig – Ekstern 
 
Oslo 25. november 2015 
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1.  FAKTISKE OPPLYSNINGER 
 
1.1. Sammendrag av flyturen 
 
Piloten som fløy flyet turen før, rapporterte at det ikke var opplevd eller oppdaget noe 
unormalt eller galt med flyet, og at det var 44 liter drivstoff igjen om bord. Flyturen var 
planlagt som en Periodisk Flygetrening (PFT) der kandidaten satt i venstre sete og 
instruktøren i høyre sete. Flygingen ble foretatt i dagslys og fløyet i VMC-forhold. Flyet var 
en Aerospool Dynamic WT-9. Grunnet byger i området ble turen noe utsatt, og flyet var 
således dekket med vanndråper da avgangen ble foretatt. Det ble briefet og planlagt på 
motorkutt etter avgang, og i ca. 500 fot ble etter all sannsynlighet throttle satt til tomgang for 
å simulere motorstans. Basert på vitneutsagn finner GK det sannsynlig at flyet ble lagt i en 
krapp venstre sving mot stigende terreng. I denne svingen steilet flyet ut og entret et spinn. 
Spinnet vedvarte til flyet traff bakken. Flyet roterte med lav nese og kuttet/skadet flere trær på 
vei ned før det kolliderte med bakken. Flyet totalhavarerte og tok fyr. Begge pilotene omkom 
som følge av ulykken.  
 

 
 

Flyets sannsynlige track før havariet 
1.2 Personskader 
 
Kandidaten omkom på havaristedet, mens fartøysjefen ble fløyet via Oslo til Haukeland 
sykehus, der han døde av skadene dagen etter.   
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1.3 Skader på luftfartøyet 
 

 
 

Bildet viser vraket og hvor utbrent det ble. 
 

Luftfartøyet ble totalskadet som følge av kollisjon med trær og sammenstøt med bakken, samt 
omfattende brann på havaristedet. Begge drivstofftankene fikk store skader i kollisjonen med 
bakken og brennstoffet som rant ut ble raskt antent, noe som medførte at det meste av flyet og 
motorens deler brant opp. Kun motor og vingetipper er noenlunde intakt og lett gjenkjennbart. 
Det som var igjen av instrumenter og elektronisk utstyr var veldig sterkt forkullet, og lot seg 
ikke identifisere. De tekniske undersøkelsene ble avsluttet kl 02:30 morgenen etter havariet, 
og vraket ble flyttet av et bergingsfirma, organisert av politiet, til sikkert sted på Hamar, der 
det ble oppbevart. 
 

 
          Bilde av flyvraket  
 

Alle de seks vingeboltene er funnet intakt, og vingetippene lå på havaristedet. Høyre 
høyderors tip er funnet, venstre mangler men den antas brent opp. Flight controls er 
kontrollert, siderorspedalene og wire til festet i halen er intakt, toppen av sideroret er funnet. 
Det meste av halen er brent opp og smeltet, og man har ikke kunnet lokalisere komplette 
overføringer til høyderor da disse også er brent opp. Balanseror er intakt. Det er forskjell på 
skadene på høyre og venstre balanserorsmekanisme, og etter analyse ved Kjeller er det ene 
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bruddet avklart som kløvningsbrudd/sprøbrudd med dimpler på langs som følge av 
overbelastning i kollisjon med trær eller bakken.  
 
Gjennomgang av samtlige motordeler gir ingen indikasjon på forhold som kan ha forårsaket 
en motorstopp i lufta. Avtrykk fra et av drevene i gearkassa mot motorblokka viser en 
minimal dreining etter at kompresjonen av gearkassa var et faktum. Årsaken til dette er at ett 
eller flere av propellerbladene har truffet trær eller bakken asymmetrisk i forhold til veivaksel/ 
gearkasse, og dermed forårsaket et dreiemoment. Alle propellbladene hadde skader etter å ha 
truffet trær og greiner og delvis mot bakken. 
 
1.4 Andre skader 
 
Noen trær fikk brannskader, og flere trær er kuttet i toppen, utover det er det ingen andre 
skader. 
 
1.5 Informasjon om personell 
 
Fartøysjef, mann 64 år, var innehaver av Flygebevis for mikrofly, R-2, samt instruktørbevis 
klasse 2, IK-2. 
Han var også innehaver av Flygebevis for seilfly, samt instruktørbevis klasse 2, IK-2. 
Fartøysjefen fløy sin forrige PFT-M 8. mars 2015, og han hadde sin medisinske sjekk 14. 
april 2015. Granskningskommisjonen (GK) har ikke funnet dokumentert når fartøysjef var på 
siste sikkerhetsmøte. Oppdateringsseminar for instruktøropplæring var sist gjennomført 
november 2014. 
 
Oppflygings kandidat, mann 47 år,   
Flygebevis for mikrofly, R-2, samt passasjerutsjekk. 
Kandidaten fløy sin siste PFT-M 02. juli 2013, og han hadde sin medisinske sjekk samme 
dag. Siste deltagelse på sikkerhetsmøte var den 5. juni 2014 på Dokka (Land Flyklubb). 
 
Flytid: 
 Fartøysjef Kandidat 
Total tid mikrofly 396:30 345:10 
Siste 24 timer  00:01 00:01 
Siste 30 dager 23:30 05:50 
Siste 6 måneder 31:50 16:20 
Siste 12 måneder 117:20 25:05 
Total seilfly 537 (338 som instruktør)  
Total motorseilfly 13:00  
 
Fartøysjefens siste flytur før havariet var 7. juli 2015, flytid 02:05. (Fløy to turer) 
Kandidatens siste flytur før havariet var 4. juli 2015, flytid 01:45. 
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1.6 Informasjon om luftfartøyet 
 

 
 

Flyet er lavvinget med to seter ved siden av hverandre med doble kontroller. Flyskroget er i 
all hovedsak bygget av komposittmaterialer. Flyet har fast understell med nesehjul og en 4 -
sylindret motor, 4-takts Rotax 912 ULS, 100 hk (73,5kW) med 3-bladet propell i karbon 
kompositt fabrikat, produsert av DUC Helice. LN-YSM ble kjøpt av Hedmark 
Flyklubb/Mikro fra et medlem av Tønsberg Flyveklubb 5. juli 2014.  
 
Luftfartøyet ble påført en skade 10. april 2015 etter landing på Bømoen, Voss. Under 
inntaksing fikk høyre vinge en skade da et gjerde ble truffet. Flyet ble midlertidig reparert av 
klubbens tekniske representant etter samtale med LSAS og oversendelse av bilder og 
beskrivelse. Det ble under undersøkelsen ikke påvist noen skade i vingerot. Reparasjonen ble 
utført midlertidig på Voss før flyet ble fløyet til Hamar for mer permanent reparasjon. Etter 
reparasjon var det kun kosmetisk arbeid som gjenstod. Ved ulykkestidspunktet var fremdeles 
den kosmetiske skaden på flyet synlig.  
 
Luftfartøyet var involvert i en hendelse 30. mars 2015, der et rådyr løp inn i flyets front mens 
motor gikk på tomgang etter landing. Ny propell ble montert, gearkasse mm. ble sjekket i hht. 
standard prosedyre. 
 
Luftfartøyet var involvert i en hendelse 8. mars 2015 på Hokksund flyplass. Flyet takset fra 
flyplassen inn på kanten av et pløyd jorde. Forhøyningen var såpass bratt, og farten stor nok 
til at nesa på flyet vippet opp, og haleskia slo i bakken og ble ødelagt. Haleskia ble senere 
erstattet med ny. 
 
1.6.1 Flyets data 
 
Type/Model: Dynamic WT-9 
Registrering: LN-YSM    
Serie nummer: DY261 
Byggeår: 2008  
Motorfabrikat: Rotax, type 912 ULS, 100hk, serie nr. 5650862     
Dato for førstegangs besiktning: 15. august 2008  
Akkumulerte flytimer (Hobbs) 14. juli 2015: 1437,9  
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Maks vekt: I henhold til flyets tekniske dokumentasjon 450 kg, men fordi YSM var utstyrt 
med fallskjerm var maksvekten økt til 472.5 kg. Vektøkningen fra 450 til 472.5 kg er ikke 
dokumentert i POH, og alle hastigheter som oppgis i POH er basert på vekt 450 kg.  
 
1.6.2 Luftfartøyets inspeksjoner og ettersyn 
 
Samtlige 200, 100 og 50 timers inspeksjoner er utført. Siste 50 timers sjekk ble utført ved 
1404.6 timer, men ble utført som et 100-timers ettersyn for å få disse til å matche totaltid. 
Forgasserne var utstyrt med nyeste type flottører.  
 
1.6.3 Luftfartøyets vekt og balanse 
 
Egenvekt på flyet: 309.5 kg 
Vekt på drivstoff: 32.5 kg (44 liter basert på egenvekt 0.74 kg pr liter) 
Vekt på pilotene: 87 + 92 kg 
Vekt på klær og bagasje: 10 kg 
Total vekt: 531 kg 
Maks tillatt vekt i Norge: 472.5 kg 
 
Flyet ble veid på fabrikken i Prievidza 22. juli 2008 til 309,5 kg, og på Jarlsberg 15.sept. 2010 
til 296,1 kg, dette etter at div. ekstrautstyr var demontert med formål å vise at flyet 
tilfredsstiller norske tomvektregler. Luftfartøyet har en maks vekt i Norge på 450 kg, men 
siden det var installert fallskjerm var maks tillatte vekt 472.5 kg. Vekt på pilotene er hentet fra 
legepapirene. Flyet tok av med en overvekt på 58,5 kg i forhold til denne vektgrensen.  
 
Balanseberegning for LN-YSM på ulykkesdagen basert på POH for LN-YSM viser: 
CG/MAC i mm = 342.94 mm (sertifisering sier innenfor 237 – 355 mm) 
CG/MAC i % = 28.94 (sertifisering sier innenfor 20 – 30 %). Balansen var dermed innenfor 
begrensningene, dog i aktre del av tillatt område.  
 
1.6.4 Luftfartøyets steilehastighet 
 
Avgangsvekten basert på oppgitte verdier (vekt på pilotene ut fra siste legesjekk) var 531 kg. 
Det betyr at kalkulert steilehastighet (justert for beskrevet vektoverskridelse på 58,5 kg) er 
42,3 KCAS. Steilehastighet i flyets håndbok ved 450 kg er oppgitt til 39 KCAS (33 KIAS) 
uten flaps. 
 
1.7 Meteorologisk informasjon 

 
Været ble oppgitt av de som var på plassen som bra, dvs. gode flyforhold. Det var knapt nok 
vind, vindpølsa hang rett ned og det hadde vært noe nedbør (1.2mm) og da ulykkesflyet tok 
av var det god sikt uten nedbør. 
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1.8 Navigasjons hjelpemidler 
Flygingen ble utført visuelt i VMC forhold. 
 
1.9 Kommunikasjon 
 
Båndspiller fra tårnet er avspilt: 
Klokken 2013:18  
Kandidaten: Hamar Traffic SM Takeoff 33 
64 sekunder senere: 
Kandidaten: Hamar Traffic SM [uleselig, muligens: intention] landing 15 
4 sekunder senere to nøklinger av mikrofonen i ca. tre sekunder, bare støy. 
 
 1.10 Flyplassinformasjon 
 
Hamar flyplass Stafsberg, ICAO ENHA, IATA HMR har rullebaneretning 15/33. Rullebanen 
er 944 meter lang og 23 meter bred, flyplassens elevasjon er 729 fot MSL/ 222 m.o.h. Det er 
ingen store hindringer i rullbaneretningen, men det er stigende terreng på venstre side (vest og 
nord), og synkende terreng på høyre side (nord og øst) ved avgang rullebane 33. 
 
1.11 “Flight recorders” 
 
Luftfartøyet har ingen taleregistrator (CVR) eller flight data registrator (FDR), men flyet har 
en GPS installert. Stafsberg Hamar har installert overvåkningskamera samt opptak av 
radiokommunikasjon. Disse er lastet ned og analysert. Videobildene er for uskarpe til å gi 
noen klare svar, men lydbåndopptaket er analysert, se punkt 1.8 Kommunikasjon. 
 
1.12 Havaristedet 
 
Havaristedet er i relativt tett skog rett ved en tursti på posisjon: 60º 49,28’ N / 11º 03, 9’ Ø, 
høyde 830 ft MSL eller 253 m.o.h. og 21 meter over rullebanen. Flyet var i et høyre spinn og 
roterte på vei ned, og landet mellom mange trær og ble liggende med buken ned. Alle deler 
fra flyet, bortsett fra en del av et propellblad, ble funnet innenfor et område på 10 x 10 meter. 
Det har ikke vært mulig å fastslå nøyaktig hvor alle delene lå, da vraket var fjernet før GK 
kom til stedet. Vitner flyttet også på deler for å forsøke å lokalisere evt. andre passasjerer. 
Dette har ikke hatt innvirkning på GK´s arbeid. Motor, vingetipper, hale og understellets deler 
er funnet på havaristedet. Ved søk i nærheten av havaristedet er ingen flere deler fra flyet 
funnet. Flyet var intakt da det traff trær / bakken. 
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For øvrig var det meste av vraket helt utbrent, så som hale, skrog og delvis vinger. Det var 
ikke mulig å finne instrumenter fra flyet da de var brent opp og pulverisert. Flyet kom til ro 
med en kurs på 250 grader, mens retningen til rullebanen fra havaristedet var 110 grader. 
 
På vei ned har vinger, hale, flykropp og motor truffet og kuttet / skadet trær. Kollisjon med 
trærne har vært kraftig, og deler av canopy-glasset ble funnet i vegetasjonen.  
 

 
Bildet er tatt rett opp fra havaristedet og viser skader på trær og etter brannen. 
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Bildet er tatt rett ned til havaristedet. Bildene illustrerer også hvor lite område som flyet skar 
igjennom på vei ned og den bratte nedstigningen. 
 
1.13 Medisinsk informasjon 
 
Begge pilotene omkom i forbindelse med ulykken. Informasjon om obduksjon og skader på 
de forulykkede vil forbli hos politiet. 
 
1.14 Brann 
 

 

 
 
 
Ombord var det ca. 44 liter drivstoff som ble antent 
under havariet. Drivstoffet gjorde at vraket brant 
lenge, og deler av trærne rundt vraket fikk 
brannskader. Det ble i VG hevdet at flyet brant før det 
traff bakken, men ingen vitner har bekreftet dette, og 
påstanden ble også fjernet fra nettet etter at 
journalisten var konfrontert med det. Det er ikke noe 
som tyder på brann i flyet før det traff bakken. 
 

 
1.15 Overlevelsesaspekter 
 
Begge pilotene satt fastspent med setebelte som gjorde at de satt i setene etter at flyet hadde 
stoppet. Flyets fueltanker er integrert i vingene og ligger foran vingens hovedbjelke, og helt 

Bildet viser den  

kraftige brannen  

etter havariet 
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inntil flykroppen på hver side av cockpit. Det er derfor kun skrogsiden som skiller fueltank og 
cockpit, noe som sannsynliggjør at det kom bensin inn i cockpit på et tidlig stadium av 
brannen. Drivstofftanker punkterte, og kombinert med sannsynlige, elektriske kortslutninger 
førte dette til at flyet raskt ble overtent. 
Instruktøren som satt i høyre sete klarte å komme seg ut, men brannen spredte seg såpass 
raskt at hans klær tok fyr. Kandidaten som satt i venstre sete omkom momentant, uten 
mulighet til å overleve flyulykken.  
 
1.16 Tester og undersøkelser 
 
GK har utført en teoretisk beregning av steilehastighet ved økt vekt. 
GK har også fått utført to testflyginger med tilsammen tre forskjellige individer av Dynamic 
WT-9, alle testet med samme vekt som ulykkesflyet, samt med vekt under 450 kg for å få 
verifisert steilehastighet. 
 
1.17 Organisasjon og ledelse 
 
All mikroflyvirksomhet innen NLF er organisert i regi av klubber. Virksomheten knyttet til 
denne hendelsen var under «Operasjons- og skoletillatelsen» til Hedmark flyklubb. Alle 
formelle funksjoner i klubben var etablert, og på plass. Virksomheten i klubben som sådan lå 
innunder NLFs Sikkerhetssystem for mikroflyging, godkjent av Luftfartstilsynet (LT), 7. 
januar 2010, med senere endringer. 
 
1.18 Ytterligere informasjon 
 
Intet. 
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2. Analyse  
 
2.1 Teknisk status på flyet ved kollisjon med bakken 
 
GK har ikke funnet tegn til noe galt med flyet før det traff bakken. Imidlertid var motoren 
stoppet ved kollisjon med bakken. Til tross for at det meste av flyets kropp og instrumenter 
var brent opp, kunne GK konstatere følgende gjennom undersøkelser på havaristedet og av 
flyvraket: 
 
Motor roterte ikke, propellen sto stille ved kollisjon med bakken. Det meste av instrumenter 
og motorkontroller var brent opp, i tillegg til begge forgasserne. GK har ikke kunnet finne noe 
galt med motoren. Motorprodusent opplyser at motor kan stoppe ved at propellen treffer noe 
hardt så som et tre eller gren. GK har kunnet påvise mye skader på trær, og flere steder er trær 
og grener knekt, og det er sår på trær. En vesentlig del av ett av propellerbladene ble funnet et 
stykke unna resten av vraket, og det anses som sannsynlig at det er dette bladet som har kuttet 
grana. Det er også sannsynlig at alle tre bladene har vært i kontakt med vegetasjonen på vei 
mot bakken, og til sammen har dette ført til at motoren stoppet og følgelig ikke roterte ved 
kollisjon med bakken. 
 

 
Bilde av motorens gearkasse som viser at den ikke roterte 
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Bildet viser rester fra 

malingen på flyet på et tre på 
havaristedet. 

Tretopp som er kuttet. Bildet viser en gran som er 
kuttet av. 

 
Flight controls, sideror (rudder) var koblet til pedalene med wire og denne var hel. På 
havaristedet var det rester etter høyderoret, og det som var igjen var intakt. Høyderorets 
støtstang i haleseksjonen var brent opp. 
 
Balanseror var koblet til begge vingetippene på havaristedet, og det ble ikke funnet noe galt 
med dette. 
 
Flaps var delvis brent opp, imidlertid var festene på flaps intakt, men det var ikke mulig utfra 
vingen å se hvilken posisjon flaps hadde. Imidlertid viste flapshåndtaket at flaps sannsynligvis 
hadde vært i «UP» - posisjon – altså 0 grader flap. 
 
Understell ble funnet på havaristedet, og indikerte at dette var intakt og tilkoblet flyet på 
havaritidspunktet.  
 
Nese, hale, vingetipper og understell ble funnet, og det betyr at flyets deler var intakt når flyet 
traff bakken. Ved søk i området rundt vraket ble det ikke funnet flere vrakrester. Det som lå 
lengst unna var ytre del på et av propellbladene. Hele vrakstedet hadde en diameter på ca. 10 
meter. 
 
Det ble gjort forsøk på å finne GPS for om mulig å finne noe data i den. Imidlertid er 
instrumenter og instrumentpanel helt brent opp så det lot seg ikke gjøre å få tak i noen data.  
 
GK har kunnet fastslå at flyet var intakt, men at motoren ikke gikk ved kollisjonen med 
bakken. 
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2.2 Trening på motorkutt etter avgang 
 
Når man flyr et enmotors fly, er kanskje motorkutt etter avgang det man frykter mest.  
(Merk: Når det heretter skrives motorkutt, menes simulert motorkutt ved at motoren settes i 
tomgangsstilling).   
Etter samtale med flere i Hedmark flyklubb og andre i miljøet hersker det nok en noe 
forskjellig holdning til når og hvordan motorkutt etter avgang skal utføres. Noen instruktører 
praktiserer også kutt rett etter take off (der banen er lang nok), noen praktiserer etter at flaps 
er tatt opp, og noen fra 1500 fot og oppover. I dette tilfellet ble motorkutt gitt etter at flaps var 
tatt opp. En prosedyre som er anbefalt av mange ville være å lande rett frem, da 500 fot er 
relativt lav høyde. Det er imidlertid mange forhold å ta hensyn til, lander man da i bebyggelse 
eller fjellterreng er det kanskje en bedre løsning å snu og forsøke å lande på motsatt bane. En 
relativt innarbeidet hovedregel ved Hedmark flyklubb var at man med Dynamics skulle 
returnere til flyplassen når forholdene tillot det, og kandidaten kalte også dette over 
sambandet. I venstre sving mot Stafsberg har flyets vinger steilet, og flyet har entret et spinn 
som pilotene var for lavt til å komme ut av før man traff bakken. 
 
Uten å ha snakket med pilotene, og uten en recorder ombord kan ikke GK sikkert si hvordan 
det ble fløyet i sekundene før flyet ble ukontrollerbart. Flyet kan ha blitt manøvrert brått ved 
simulert motorkutt, og derved svingt krapt mot venstre og gått i spinn i lav høyde, og uten 
mulighet for pilotene å komme ut av situasjonen før sammenstøtet med bakken var et faktum.  
 
Et annet scenario er at ved motorkutt kan kandidaten ha initiert en venstre sving, men 
instruktøren påpekt at han skal svinge høyre. Her kan det tenkes at kandidaten da har krenget 
kraftig fra venstre til høyre og kanskje benyttet høyre sideror for å «hjelpe» svingen, og i det 
tilfellet entret en steiling med etterfølgende spinn. Testflygingen viste at Dynamic WT-9 
flikker «brutalt» til høyre ved steiling, og begge pilotene kan ha blitt overrasket over resultatet 
av denne brå manøveren. 
 
Det første man må gjøre ved motorkutt er å senke nesa for å opprettholde flygefarten. Grunnet 
lav masse og stigende vinkel avtar ellers hastigheten raskt, og senkes ikke nesen fort så vil 
man raskt tape hastighet. Dette vil redusere marginene til steiling ytterligere. Dersom sideror 
er benyttet, vil dette påvirke situasjonen ytterligere negativt ved at vingen steiler raskere. 
 
Det at forskjellige instruktører praktiserer forskjellig indikerer for GK at det ikke er en 
tilstrekkelig standardisering av dette i mikroflymiljøet. Ved å praktisere motorkutt med 
Dynamic WT-9 i 500 fot, så går det i de fleste tilfellene å returnere til motsatt rullebane. 
Imidlertid er marginene små og som ulykken viser, dersom man entrer en steiling eller spinn 
så er ikke høyden tilstrekkelig til å komme ut av situasjonen. Praktiserer man motorkutt i 500 
fot bør man lande rett frem, evt. svinge litt til siden for å finne et egnet sted å lande. 
Forskjellen mellom suksess og fiasko er liten. Man må ikke bare ha tilstrekkelig med høyde, 
men også god nok kunnskap og kjennskap til flyet og dets manøvreringsegenskaper for å 
klare en retur fra så lav høyde. 
 
I dette tilfellet, der en venstre sving ble initiert mot stigende terreng, medførte det at små 
marginer ble enda mindre mens en høyre sving ville gitt lavere terreng og høyere marginer. 
GK har ikke funnet ut hvor mye krengning flyet ble lagt i, men en steiling tyder enten på 
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redusert hastighet i svingen, eller for høy krengningsvinkel, eller en kombinasjon av disse slik 
at flyet steilet. 
 
Den optimale krengningsvinkel synes å være 45 grader, det er et kompromiss mellom å 
returnere ganske raskt, og å opprettholde margin til steiling også dersom hastigheten skulle 
uforvarende reduseres. Ved krengningsvinkel på 45 grader øker stall speed til 1.19 x steile- 
hastighet ved level flight. I dette tilfellet var beregnet steilehastighet ved nevnte vekt på flyet 
42.3 KCAS, som svarer til 37 KIAS. Ved 45 grader bank er steilehastighet 42 x 1.19 = 50 
KCAS (49 KIAS), ved 60 grader 42 x 1.4 = 59 KCAS (59 KIAS). Ved økning utover 60 
grader krengning vil steilehastighet raskt øke. Ved sving tilbake til rullebanen vil man måtte 
svinge 180 grader, da er man parallell, og man må så svinge for å vinkle ytterligere inn mot 
rullebanen, og så tilbake for å være på den forlengede senterlinjen, evt. finalen. Motorkutt 
med retur tilbake til rullebane medfører således en ca. 270 graders sving, i tillegg skal man 
utføre sjekklister (memory items), konfigurere og samtale med tårntjeneste, eller melde at 
man returnerer. Vet den menige pilot hvor mye høyde man taper ved en sving på 270 grader? 
GK har snakket med mange piloter, og ingen kan svare på spørsmålet. Testflygingen av 
Dynamic WT-9, utført av en trenet testpilot som var forberedt på øvelsen, avdekket at man 
taper 360 fot på en 270 graders sving. Når man trener på motorkutt i 500 fot er det bare 140 
fots margin igjen. Det viktigste i hele manøveren er å fly flyet, holde hastighet og sette opp en 
descend mot landingspunktet. En reduksjon i hastighet som krymper marginene til steiling 
fordi man er «overloaded» med andre oppgaver kan forstås. 
 
Sannsynligheten for en vellykket retur til motsatt bane avtar når en tar av i sterk motvind. 
Man vil da lande i sterk medvind med de utfordringer dette medfører.  
 
Treningsverdien ved å trene motorkutt i en større høyde som 1.500 fot eller mer er like stor, 
man skal konsentrere seg om å fly flyet, finne et sted å lande, utføre sjekker og prosedyrer. 
Det er mindre sannsynlig at man blir «task saturated» ved en rett frem landing. Man trenger 
kun ett fokus, og skulle noe gå galt under øvelsen, så vil man ha en mye bedre mulighet til å 
komme seg ut av situasjonen.  
 
En beslutning om å returnere til motsatt rullebane hviler helt og holdent på fartøysjefen, og 
GK har forsøkt å synliggjøre at ved slik avgjørelse er det mange faktorer som spiller inn. Den 
absolutt sikreste og enkleste måten er å foreta en landing tilnærmet rett frem.  
 
Var det nødvendig å trene på motorkutt i så lav høyde? Et treningsprogram bør inneholde 
elementer der man trener på relevante øvelser som det er realistisk at kan skje. GK har forsøkt 
å avdekke hvor mange motorhavarier det har vært etter avgang, der eneste mulighet er å 
returnere til motsatt rullebane. GK har ikke klart å avdekke hvor reelt dette behovet er. 
Imidlertid er GK av den oppfatning at Mikroflyseksjonen må sterkere inn og styre hva som 
skal trenes og hva som ikke skal trenes. Dette er risikostyring, og en risikoanalyse ville klart 
ha avdekket om dette er relevant trening, eller om det skal trenes fra større høyder. GK er 
også av den oppfatning at under en PFT bør først instruktøren la kandidaten fly seg litt varm 
før man starter med de mest krevende manøvrene. Instruktøren vil da få et innblikk og en 
oversikt over kandidatens flyferdigheter, og kan tilpasse treningen deretter. 
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2.3 Briefing / PFT 
 
En god og utførlig briefing vil alltid legge grunnlaget for at et oppdrag eller flytur blir vel 
utført. Det er et militært uttrykk som sier, «the 6P’s: Proper Planning and Practice Prevents 
Poor Performance». Å planlegge og briefe tilstrekkelig er god «airmanship» og gir god 
situasjonsforståelse, (SA Situational Awareness) for begge pilotene. Ved å ta for seg alle 
scenarioer ville det ha avdekket for kandidaten at man ved Stafsberg normalt svinger høyre 
for å gi seg selv økede marginer. Skulle man da også se at man ikke klarer å returnere til 
motsatt rullebane, så finnes det tilstrekkelig med jorder som man kan lande på. GK har hatt 
samtaler med de som var i klubbhuset under briefingen, og de kan rapportere at det var 
snakket om motorkutt etter avgang, før det hele dreide seg over på mer «kameratslig prat». 
Siden ingen av pilotene overlevde har ikke GK kunnet fastslå hva som faktisk ble briefet før 
avgang, men etter samtale med mange i klubben ble det avklart at de aller fleste svinger høyre 
ved motorkutt. Når så en venstre sving blir initiert kan det synes som om ikke begge pilotene 
hadde samme situasjons forståelse (SA). 
 
GK er av den oppfatning at en godt utført briefing ville kunne forhindret denne ulykken, og 
anbefaler at det utarbeides en standardisert briefingguide ikke bare for PFT, men også for 
andre treningsturer der det er mer enn en pilot i cockpit. 
 
GK er også klar over at i virkeligheten så vil piloten ikke bli varslet om at det nå kommer et 
motorkutt. Overraskelsesmomentet skal også trenes, men dette forhindrer ikke at instruktøren 
nøye kan briefe de forskjellige øvelsene. Skal man «trene» overraskelse bør dette gjøres i 
sikker og forsvarlig høyde. I miljøet flys jo også en PFT som en treningstur, og det er ingen 
krav til at kandidaten skal bestå. I Hedmark Flyklubb har ingen strøket på PFT, men enkelte 
har trengt mer trening og da er det blitt utført. GK er derfor av den oppfatning at enhver 
øvelse på en PFT bør være nøye gjennomgått. Dette vil øke treningsverdien for eleven ved at 
man er forberedt på det som skal skje, og dermed kan trene på en trygg og sikker måte. 
 
GK har også avdekket at forholdene for å briefe ikke er optimale i Hedmark Flyklubb. GK er 
av den oppfatning at alle flyturer bør planlegges, briefes og gjennomgås av fartøysjef før 
flyturen og at norske flyklubber må legge til rette for at slike briefingrom er tilgjengelige for 
sine instruktører og piloter. 
 
 
2.4 «Piloting» 
 
GK har ikke kunnet avdekke hvem som fløy flyet før eller i sammenstøtet med bakken. Ved 
testflygingen som GK fikk utført er det dokumentert at Dynamic steiler ved en betydelig 
høyere hastighet enn det som oppgis i POH. Som den teoretiske beregningen viser kan noe 
tilskrives den høyere vekten, men ikke alt. Se for øvrig drøfting om hastighetsavlesing i punkt 
2.10 i rapporten.   
 
Dette i kombinasjon med krengning og muligens et tap av hastighet i svingen kan ha brakt de 
inn i en situasjon der vingen(e) steilet, og flyet entret et spinn. Testpiloten i flyets 
«prøveflygingsrapport ved innførsel» oppgir i teknisk dokumentasjon at «flyet flikker ved 
High Speed Stall». En litt aggressiv manøver i første venstre sving, kanskje med bruk av 
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sideror, kan ha bragt pilotene inn i en slik situasjon. Klubbens leder oppgir også at flyet 
flikket til høyre ved steiling. Det kan også hende at instruktøren har tatt over, men at 
marginene da var for små til at han klarte å fly det ut av situasjonen. 
 
Hvorfor svingte kandidaten venstre mot stigende terreng? GK har forsøkt å analysere dette, og 
tenkt at det kunne være en hindring (fly, fugler vær) til høyre, men har ikke funnet bevis for 
dette. Det som imidlertid er klart er at ved en venstre sving ville kandidaten som satt i venstre 
sete ha bedre oversikt mot rullebane, men ved mye utkikk mot rullebane ville samtidig en 
cross check av hastighetsindikator kunne bli redusert. 
 
Overføring av kontrollene 
Mikroflyhåndboken 4.4.2 sier: Overføring av kontrollen fra den ene til den andre skal foregå 
med klare utsagn som ”jeg/du flyr” eller ”my/your controls”. Dette synes godt dokumentert 
og praktisert i miljøet. Det er mulig at en eller begge har forsøkt å få flyet under kontroll etter 
at flyet entret stall. 
 
2.5 Menneskelig faktor 
 
Briefing er allerede nevnt, og den menneskelige faktoren er et viktig element i denne ulykken. 
I dette tilfellet flys en periodisk flygetrening (PFT), der kandidaten skal vise at han mestrer 
flyet og de forskjellige manøvrene. Det er et krav til gjennomføring av PFT-M, men ikke krav 
om bestått / ikke bestått-vurdering. Med det som utgangspunkt er GK av den oppfatning at 
instruktøren bør og skal briefe kandidaten på hva som skal skje under flyturen, og om 
nødvendig briefe eller kontrollere om kandidaten vet hvordan de forskjellige manøvrene skal 
utføres. På den måten er begge forberedt på hva som skal skje, og det kommer ingen 
overraskelser og læringen blir mye bedre. 
 
«Checking by surprise» gir eleven en dårligere følelse av treningen enn om den er forberedt, 
og det er en kjensgjerning at man også husker «øvelsene» bedre når de er godt forberedt. I 
tillegg vil begge da ha tilstrekkelig med «Situational Awareness» (SA) til at dersom noe 
uforutsett skjer, så vil man på en enkel måte kunne håndtere det. Det er dette som i et to-crew 
konsept kalles Crew Resource Management (CRM). CRM danner utgangspunkt for «best 
practice», og alle i cockpit vet hva den enkelte skal gjøre, og hva som kommer til å skje. GK 
er av den oppfatning at denne ulykken har en høy grad av menneskelige faktor. NLF 
Mikroflyseksjonen har ingen krav til samspill-trening for sine medlemmer, og dette bør 
implementeres både i grunnopplæring og i den videre oppfølging av pilotene.  
 
2.6 Vekt og balanseberegning 
 
Flyets totale vekt inklusive drivstoff og piloter er beregnet til å ha vært 531 kg ved avgang, 
mens maksimal tillatt avgangsvekt etter regelverk i Norge for mikrofly er 472.5 kg. Flyturen – 
som skulle ha vært periodisk flygetrening (PFT) for en av de to ombord – ble med andre ord 
planlagt fløyet utenfor regelverkets vektbegrensning. Flyet, LN-YSM, er ifølge flyge- 
håndboken godkjent for maksvekt på 450 kg, mens modellen Dynamic WT-9 er godkjent for 
472.5 kg dersom fallskjerm er installert i henhold til Mikroflyhåndboken kapittel 5, vedlegg 
5.3. All dokumentasjon som foreligger (tilgjengelig for piloten) baserer seg på en 
maksimalvekt på 450 kg, til tross for at maks tillatte vekt er 472.5 kg.  
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GK finner det mest sannsynlig at det ikke ble foretatt en vekt- og balanseberegning før 
avgang. Alle kilder kommisjonen har vært i kontakt med bekrefter at det ikke er normalt i 
miljøet at slike beregninger gjøres. Flygehåndboken (POH – Pilot operating handbook) 
beskriver hvordan slike beregninger skal foretas. 
  
Dersom personene ombord har høyere vekt, vil dette forskyve CG bakover, mens økt 
drivstoffmengde vil flytte CG fremover. Under en flytur der drivstoffmengde reduseres, vil 
CG flytte seg bakover. 
 
2.7 Vektproblematikk 
 
GK har i sitt arbeid med ulykken kommet over en rekke problemstillinger knyttet til vekt og 
overvekt, og har kunnet avdekke en relativt «avslappet holdning» til vektproblematikken i 
miljøet. 
Maks tomvekt for toseters landfly med skjerm og fastmontert radio og transponder er ifølge 
norske retningslinjer 305 kg. Ulykkesflyet som er i denne kategorien veide i henhold til 
”Weight & Balance record”, datert 22/7-2008 309.5 kg. På det tidspunktet var reglene slik at 
man fra fabrikkens vekt-data kunne trekke fra ekstra utstyr som ikke var påkrevet for et 
grunnutstyrt fly ihht. Mikroflyhåndboka. Ved første gangs veiing i Norge 15/9-2010 oppgis 
vekt til 296.1 kg. I forhold til en vekt og balanse beregning er det viktig at piloten vet hva som 
er flyets tomvekt. GK er av den oppfatning at NLF Mikroflyseksjonen bør forenkle praksis og 
regelverket. 
 
Flyets tomvekt: 309.5 kg 
Full drivstoff tank: 56 kg (75,7 liter basert på egenvekt 0.74 kg pr liter) 
Vekt, pilotene og bagasje: 107 
Total vekt: 472.5 kg 
Tabellen viser en utregning der maks drivstoff er lastet. I henhold til regelverket er det da kun 
107 kg tilgjengelig til pilot(er) og evt. last. 
 
Dersom fartøysjefen velger å redusere drivstoff ombord til cirka to timers flyging, vil 
drivstoffvekten reduseres til ca. 25 kg, mens tilgjengelig vekt for personer og annen last om 
bord blir ca. 138 kg.  
 
2.8 Kultur knyttet til overvekt 
 
GK finner det sannsynlig at mannskapet har visst at de tok av med overvekt, selv om ingen 
vekt- og balanseberegning ble utført. GK har gjennom arbeidet med granskingen erfart at det 
er en utbredt kultur for flyging med overvekt i mikroflymiljøet generelt. 
 
GK har snakket med flere piloter, også fra andre flyklubber, og det synes å være en «allmenn» 
oppfatning at siden en rekke mikroflymodeller er designet og godkjent for vektområdet 560 –
600 kg, så kan man gå over regelverkets vektgrense på 472.5 kg. Denne allmenne 
oppfatningen har imidlertid vesentlige fallgruver utover bruddene på regelverket, eksempelvis 
at flygehåndbøkene som leveres sammen med mikroflyutgavene av disse flymodellene 
nødvendigvis har alle ytelsesdata beregnet for den lavere og lovlige vektgrensen. GK har 
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intervjuet flere, men det synes som at få har hatt god forståelse for hva økt vekt gjør for 
steilehastighet og flyets prestasjon / ytelsesevne. 
 
Skulle man følge den gjeldende norske vektbegrensningen, vil nok mange måtte operere 
flyene som én-pilots fly. Dette er nok ikke ønskelig i miljøet, blant annet fordi det umuliggjør 
trening med instruktør og skoling til flygebevis med et stort antall maskiner. Det kan se ut 
som man har gått varsomt frem, og stilltiende akseptert at vekten kan være høyere enn 
regelverkets grense, bare ikke maks. designvekt overskrides. 
 
GK er av den oppfatning at det må ryddes opp i vektproblematikken, og målet må være å få 
endret nasjonalt og europeisk regelverk, og som er tilpasset dagens situasjon. For at piloten 
skal kunne utføre en korrekt vekt og balanse-beregning må dette skiltes i cockpit og/eller være 
lett tilgjengelig i flyets dokumenter. 
 
2.9 Mikroflyenes utvikling og konvergens mot LSA-klassen  
 
Mikroflyene har de siste årene hatt en rivende utvikling, ikke ulikt det vi har sett på 
elbilfronten – fra Think til Tesla. Flydesign og ytelser er kraftig forbedret, og etter hvert som 
totaktsmotorer er erstattet av firetaktsmotorer, har flyene blitt sikrere, men samtidig også 
tyngre. I denne prosessen har ikke regelverket blitt endret eller oppdatert. Mens man med de 
tidlige mikroflymodellene hadde god margin til regelverkets maksvekt, så kan man i dag nå 
grensen selv uten drivstoff ombord. For likevel å kunne operere, er gjerne drivstoffmengde 
redusert, samtidig som man har vært tilbøyelig til å se gjennom fingrene med vekten på pilot 
og passasjer.  
 
Introduksjonen av den nye klassen med lette fly i USA, Light Sport Aircraft (LSA), har 
forsterket tendensen. LSA-klassen er i USA basert på industristandarder istedenfor 
typesertifikat, noe som gjør flyene til en slags mellomting mellom mikrofly og vanlig 
sertifiserte småfly. Maksvekten er 600 kg for landfly, og flymodellene som leveres er gjerne 
basert på europeiske mikrofly, modeller som også er populære i Norge.  
 
Også i Europa har LSA-klassen blitt introdusert, men på grunn av svært komplisert LSA-
regelverk sammenliknet med regelverket i USA, velger europeerne gjerne mikroflyutgaven.  
 
Forskjellen mellom Dynamic WT-9 som mikrofly og som LSA-fly er i henhold til fabrikken 
følgende: Forskjellig tykkelse på pleksiglass, forskjellig vannkjøler, forskjellige tanklokk, 
forskjellig form på instrumentpanelet, forskjellig form på hjulkåper, forskjellige instrumenter 
og utstyr, bl.a. nødfallskjermens vekt-kapasitet med tilhørende innfestningspunkter. Også 
propellen er annerledes: LN-YSM hadde propellen DUC, for LSA brukes propell EVRA. 
Dette medfører en vektøkning på LSA fly. GK vil gjerne få presisere at en enkel 
sammenligning som miljøet selv har gjort ikke nødvendigvis er helt utfyllende. Dog har 
fabrikken bekreftet at både UL og LSA-variantene av Dynamic WT-9 er identisk bygget med 
tanke på strukturell aerodynamisk styrke, som vingens hovedbjelker, vingens skall-struktur, 
kroppens skall-struktur, sideror og flaps. 
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2.10 Teoretisk beregnet steilehastighet 
 
GK har sett nærmere på flyets publiserte steilehastighet, hvordan steilehastigheten påvirkes av 
vekt etter teoretisk beregning, og hvilken steilehastighet tilsvarende fly har ved tilnærmet 
samme vekt som beregnet for ulykkesflyet.  
 
I denne analysen er det vesentlig å skille mellom kalibrert flygefart (CAS), det vil si den 
farten flyet faktisk har, og indikert flygefart (IAS), det vil si den flygefarten piloten ser av 
fartsmåleren. At det er en forskjell mellom kalibrert og indikert hastighet skyldes posisjons- 
og generiske instrumentfeil. Siden disse feilene skal være kjente parametere, finnes det 
tabeller i flygehåndboken (POH) som man kan slå opp i for å finne ut av hva en gitt indikert 
flygefart innebærer av faktisk, kalibrert flygefart. Selv om Dynamic har forskjellig pitotrør vil 
vingen steile på samme hastighet. GK har under testflygingene avdekket at testflygingen med 
det nye pitotsystemet steilet på en vesentlig høyere hastighet enn med det gamle flyet. 
 
Utover dette kan det forekomme individspesifikke instrumentfeil, det vil si feil som enten 
skyldes produksjonsfeil og/eller -toleranser, eller skader på instrumentet. Individspesifikke 
instrumentfeil kan gjøre forskjellen mellom IAS og CAS større eller mindre enn det POH 
angir.  
  
Formelen for økning i steilehastighet dersom faktisk maksimal avgangsvekt («vekt2») er 
høyere enn publisert maksimal avgangsvekt («vekt1») er gitt:  
  

Vstall2 = Vstall1 x  
  
Flygehåndboken (POH – Pilot Operating Handbook) angir steilehastighet for Dynamic WT-9 
ved 450 kg avgangsvekt til å være 33 knop (IAS). Dette svarer til 39 knop kalibrert 
flygehastighet (CAS), ifølge kapittel 5.2.2 i POH. Testflygningen utført av GK er gjort med 
en vekt på ca. 520 kg (10 kg lettere enn ulykkesflyet).  
  
Steilehastighet for testflygningen skulle da vært: 

V(CAS) = 39 x  
V(CAS) = 42 KCAS 
 
Av tabell 5.2.1 i POH for mikroflyutgaven av Dynamic WT-9 med pitotrør av samme type 
som på ulykkesflyet, framkommer det gjennom interpolering at 42 KCAS svarer til 37 KIAS. 
I sin tur viser dette at økning av indikert steilehastighet som følge av vektøkning fra 450 til 
520 kg teoretisk vil være 4 KIAS.  
  
GK har kryssjekket verdiene med POH for LSA-utgaven av Dynamic WT-9 der maksimal 
avgangsvekt er 600 kg. Publisert steilehastighet er hhv. 46 KIAS og 47 KCAS. Om man 
forutsetter at kun den høyere vekten påvirker steilehastigheten (les: at man antar at de andre 
forskjellene mellom mikroflyversjonen og LSA-versjonen ikke påvirker steilehastigheten), vil 
man kunne gjøre en alternativ teoretisk beregning av steilehastighet for et fly med masse 520 
kg.  
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V(CAS) = 47 x  
V(CAS) = 44 knop CAS 
 
Av tabell 5.2.1 i POH for LSA-utgaven av Dynamic WT-9 framkommer det gjennom 
interpolering at 44 KCAS svarer til 42.7 KIAS. LSA-utgaven av Dynamic WT-9 har samme 
pitotrørkonstruksjon som nyere mikroflyutgaver og som det første testflyet som ble testet (se 
kap 2.11). Når vi forutsetter at LSA-utgaven av Dynamic WT-9 ikke har andre 
designforskjeller som påvirker indikert steilehastighet enn maksvekt og annen design på 
pitotrør, kan det forventes at et mikrofly som LN-YNO steiler på 44 KCAS, som tilsvarer 
42,7 KIAS, etter denne beregningen.  
 
Konklusjon på teoretisk steilefartsanalyse er at ulykkesflyet vil steile på en fart ikke lavere 
enn 39 KCAS (ulykkesflyet var 10 kg tyngre enn testflyet i første test og kan derfor ha steilet 
på marginalt høyere hastighet enn 39 KCAS). På ulykkesflyet og andre fly med gammeldags 
pitotrør vil dette utgjøre 37 KIAS.  
 
Er flyet utstyrt med moderne pitotrør, forblir den kalibrerte steilehastigheten den samme ved 
samme vekt (520 kg), mens den indikerte vil være i størrelsesorden 42-43 KIAS. 
 

 
Tabellen viser steilehastighet for testflyet (ved første test) som steilet ved 47 knop. GK har 
ikke klart å oppbringe denne tabellen for ulykkesflyet, fra Hedmark flyklubb eller 
produsenten. En årsak kan være at tabellen befant seg om bord i flyet og derfor brent opp. GK 
er av den oppfatning at en eier av et mikrofly også må ha en kopi av flyets POH.  
 
2.11 Testflyging av tre Dynamic WT-9 
 
GK fikk utført flere tester med tilsvarende Dynamic WT-9, mer eller mindre lik ulykkesflyet. 
Etter søknad til Luftfartstilsynet ble det gitt tillatelse til å fly med overvekt lik det 
ulykkesflyet hadde. Under første test ble flyet lastet opp med tett opp til samme vekt som 
ulykkesflyet, og testflygningen ble utført av testpilot og major Eskil Amdal fra Luftforsvaret 
samt en instruktør i NLF.  
  
Ved test av steilehastighet (rett frem, wings level og retardasjon på maks 0.5 knop pr sekund, 
flaps inne) på tilnærmet samme vekt som ulykkesflyet hadde (520 kg, dvs 10 kg lavere), viste 
denne seg å være 47 KIAS. Senere utførte tester med samme individ og ca. 10 kg høyere vekt, 
men med en annen testpilot, viste 45 KIAS, altså en forskjell på to knop. Forskjellen kan 
skyldes litt ulik teknikk i fastsetting av steilefart. Om man setter en gjennomsnittshastighet for 
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testene på 46 KIAS, viser dette fortsatt et avvik mot beregnet steilefart på mellom 3 og 4 
KIAS.  
 
Senere test av det pitotstatiske systemet på det første testflyet viser at den individspesifikke 
instrumentfeilen er ca. 3 knop ved det aktuelle hastighetsområdet (når instrumentet testes ved 
50 knop, viser det 47 KIAS). Dette innebærer at avviket mellom teoretisk steilehastighet og 
faktisk steilehastighet ikke kan tilskrives individspesifikk instrumentfeil: Den 
instrumentfeilen som er «innbakt» i tabell 5.2.1 i POH er riktignok ukjent for GK, da tabellen 
angir sum av posisjons- og instrumentfeil og GK ikke kjenner enkeltelementene. Basert på 
industristandard på +/– 2 knop ved aktuelt hastighetsområde, tilsier imidlertid testen at differansen 
mellom beregnet og faktisk indikert flygefart øker med minst én knop som følge av 
instrumentfeil, dvs til mellom 4 og 5 KIAS. GK har ikke vært i stand til å identifisere årsaken til 
feilen, men ser alvorlig på et steilefartsavvik på hele 4–5 KIAS.   
 

Etter at første testflyging var utført, ble det stadfestet at det testede flyet ikke var likt 
ulykkesflyet, til tross for at dette ble påstått forut for testen. Testflyet var i 2011 utsatt for et 
landingsuhell som resulterte i at den høyre vingen ble byttet på fabrikken. Det medførte også 
at pitotrøret ble byttet ut med ny type som sitter under vingen. Denne typen pitotrør er mer 
nøyaktig i hastigheter ned mot steilehastighet enn det originale. POH til testflyet er basert på 
det originale pitotrøret, og er dermed ikke oppdatert med tanke på det nye pitotrøret. Dette 
betyr at oppgitte hastigheter i POH viser for lave hastigheter. Ved skifte av 
pitotrør, skulle fabrikken eller den som spesifiserte reparasjonen, produsert en oppdatert POH 
som viser de reelle steilehastighetene.  
 
Da det testede flyet ikke var likt, ble det besluttet å teste det samme flyet på nytt sammen med 
to fly som hadde samme pitotstatiske system som ulykkesflyet (der dette er plassert direkte på 
høyre vinges forkant). Testene av fly med gammel type pitotstatisk system avdekket en 
gjennomsnittlig steilehastighet rundt 30 KIAS. Dette er lavere enn oppgitt i POH, og kan 
isolert sett late til å gi piloten større steilefartsmargin. GK bemerker imidlertid at det 
pitotstatiske systemet i prinsippet slutter å gi pålitelige data ved så lave hastigheter. (Ved 
visse tester og konfigurasjoner ble det avlest steilefart i størrelsesområdet 17-28 KIAS, noe 
som ikke vil være fysisk mulige tall å oppnå. Tallene varierte endatil med flyindivid.) Dette 
gir inntrykk av at flyet steiler på vesentlig lavere hastigheter enn reelt, noe som i sin tur kan 
forlede piloter til å tro at man med flytypen har større steilefartsmargin enn det som faktisk er 
tilfellet. GK er bekymret for at mikrofly som dette har fartsmålere som ikke gir mer pålitelige, 
og ikke minst mer repeterbar, avlesning av hastighet.   
 
Tester utført med flaps viste at pitotrøret på lav hastighet ble blanket ut av den høye 
angrepsvinkelen og sluttet helt å gi realistisk informasjon om hastighet til piloten. Testene 
avdekket at dette ikke er et godt nok pitotsystem, og GK vil anbefale at pitotsystem på slike 
fly byttes til nytt pitotsystem der pitotrøret ligger under vingen. 
  
Testflyet med nytt pitotstatisk system steilet som nevnt allerede ved 45 KIAS, dvs. ved en 
hastighet som er minst 2–3 knop høyere enn beregnet for fly med denne typen pitotrør. GK er 
bekymret for dette, og mener at NLF så vel som norske myndigheter må pålegge fabrikanten å 
utføre nye testflygninger både for 450 og 472.5 kg (kanskje også ved høyere vekter), slik at 
POH blir korrekt.  



 

 
 

 

 
Granskningsrapport etter havari med 

mikrofly type Dynamic WT-9 
LN-YSM, ved Hamar flyplass, 

Stafsberg 14. juli 2015 

 

 
 

- 24 - 

 

 

      
GK har også sjekket en flygehåndbok for en Dynamic WT-9 i mikroflyversjon med maksimal 
avgangsvekt på 472,5 kg. Denne har samme publiserte kalibrerte steilehastighet (39 KCAS) 
som POH for Dynamic WT-9 med maksimal avgangsvekt på 450 kg. Derimot er indikert 
steilehastighet 4 knop høyere (37 KIAS istedenfor 33 KIAS). Endringen i indikert flygefart 
ved steiling skyldes trolig det faktum at den nye POH-en er tilpasset fly med pitotstatisk 
system av ny type. Hvordan flyets kalibrerte steilefart er upåvirket av at MTOM øker fra 450 
til 472,5 kg, har derimot GK ingen forklaring på. Observasjonen forsterker inntrykket av at 
POH-ene for Dynamic WT-9 ikke er nøyaktige og ikke i tilstrekkelig grad er individtilpasset. 
 

  
Pitotstatic system på modifisert Dynamic  Eldre versjon av Pitotstatic system 

 
2.12 Angle of attack måler (angrepsvinkelindikator) og steile varsling. 
 
Ulykkesflyet hadde hverken stall warning eller Angle of Attack (AoA) indikator. Noen 
mikrofly har dette og begge er betydelige hjelpemidler til piloten. AoA er et instrument som 
viser vinkelen mellom vingekården og relativ vind som vingen flyr gjennom. Dette er et 
viktig og veldig godt hjelpemiddel for piloten ved å vise når AoA, eller vinkelen mot 
luftstrømmen blir så stor at vingen steiler. Under pilotopplæringen blir pilotene lært at et fly 
kan «steile» i alle hastigheter alt avhengig av AoA. Derfor er en fin måte å unngå stall på å til 
enhver tid å vite hva AoA er. En AoA-måler i mikrofly vil aktivt redusere ulykker med tap av 
kontroll. Dynamic WT-9 kan leveres (også etterinstalleres) med AoA-måler, dette medfører at 
totalvekt øker med under en kilo, har GK fått oppgitt fra fabrikken. 

 
2.13 Flyets nødfallskjerm 
 
Et vitne som var først på havaristedet rapporterte om en eksplosjon, og deler føyk forbi han. 
Flyet er utstyrt med en nødskjerm, og det var mest sannsynlig at det var utskytingsraketten for 
denne som eksploderte og som vitnet hørte. Nødskjerm ble ikke benyttet, evt. utløst for sent 
og dette skyldes antagelig den korte tiden fra flyet entret spinn til det havarerte. 
 
GK er av den oppfatning at tidsaspektet antagelig medvirket til at de ikke rakk eller tenkte på 
å benytte denne. Dette er en «sikkerhetsanordning» som mange mikrofly har, og det er viktig 
å ha et fokus på at i slike situasjoner så er det nettopp da denne skal benyttes. GK mener at 
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nødfallskjermen og dets funksjon og nytteområde bør fokuseres mer på for mikroflypiloten, 
gjennom trening og prosedyreøving.  
 
2.14 Praktisk drift og normalisering av avvik 
 
GK har i sitt arbeid sett på de mange faktorene som ledet til denne ulykken. Regelverket, 
spesielt når det gjelder vekt, er klart definert i mikroflyhåndboken, men det er trolig mange 
som ikke følger vektbestemmelsene. Gjennom tid har man vent seg til at dette er OK. Snooke 
& Perrow snakker om «Practical drift and normalization of deviance» (Praktisk drift og 
normalisering av avvik) altså hvordan man over tid sakte men sikkert drifter vekk fra det som 
er standard og god praksis. Over tid beveger man seg gradvis vekk fra standarden. Man ser at 
dette går bra, få om noen stiller spørsmål om avviket, og dette blir da den nye norm. Siden 
alle gjør det «no harm no foul». Som enkeltindivid eller sammen med andre gjør man et 
bevisst brudd på håndbok eller POH, ingen sier noe så det må være ok. En slik praktisk drift 
blir allment akseptert, og i NLF er det ikke noe system som fanger det opp, siden «alle» gjør 
det.  
 
Det samme kan man si om simulert motorkutt i 500 fot, med retur til motsatt bane. Dette ble 
ikke gjort i starten, da de første mikroflyene sjelden kunne gjøre det grunnet relativt lavt 
glidetall. Men med de nye moderne mikroflyene så var dette mulig, og oppfatningen var at 
dette kan trenes fordi det er ofte mulig. Ingen stilte spørsmål ved det, ingen satte ned foten, 
over tid ble dette allment akseptert. Ved innføring av en slik øvelse skulle en risiko-analyse 
vært utført. På Hamar svingte de fleste høyre på 33 (ved simulert motorkutt) for der var det 
synkende terreng, når så noen svinger venstre, entrer en stall med flikk og spinn så er 
marginene helt borte. Ett argument for å svinge til venstre etter simulert motorkutt kan være at 
piloten i venstre sete da raskere vil kunne se tilbake på flyplassen for å bedømme landing.  
 
Kultur og holdninger er utrolig viktig i ethvert miljø. Hvordan ledelsen utfører sine oppgaver 
og flyr setter standarden for hele klubbens virksomhet. GK er av den oppfatning at 
flytryggingsarbeidet, det holdningsskapende arbeidet og til dels teorikunnskapen blant 
medlemmene må styrkes. Utstrakt bruk av medlemsmøter og direkte dialog kan bidra til å 
styrke denne delen. 
 
2.15 Oversikt over kvalifikasjoner 
 
I mikroflyhåndboken er det spesifisert diverse krav til pilotene så som legesjekk, PFT og 
deltagelse på sikkerhetsmøte. GK har ikke klart å dokumentere når fartøysjef var på siste 
sikkerhetsmøte. Mikroflyseksjonen, evt. de enkelte flyklubber må utarbeide et system der man 
til enhver tid har oversikt over de enkeltes kvalifikasjoner 
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3. Konklusjon 
 
3.1  «Findings»: et sammendrag av hendelsesforløp 
 
3.1.1 Luftfartøyet var besiktiget og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. 

 
3.1.2 Det er ikke funnet teknisk svikt ved flyet. 

 
3.1.3 Mannskapet var sertifisert, og flyturen var en periodisk flygetrening [PFT] der 

kontrollant satt i høyre sete. 
 

3.1.4 Vekt var utenfor begrensning i BSL-B 2-5, men innenfor maks sertifisert vekt for 
samme fly registrert som LSA i USA. Flyet tok av med en overvekt på 58.5 kg i hht. 
BSL-B2-5 Balanse var innenfor begrensningen gitt i flyets håndbok. Det ble 
sannsynligvis ikke foretatt en kontroll av vekt og balanse før flyturen, noe som heller 
ikke var vanlig i miljøet. 

 
3.1.5 I mikroflymiljøet er det en kultur for at vektbegrensningen kan «tøyes», uten at man 

samtidig er klar over hva den økte vekt utgjør for flyets manøvreringsevne. 
 
3.1.6 Ved samtale med de som var tilstede da turen ble briefet, er det avdekket at flyturen 

sannsynligvis ikke ble tilstrekkelig forhåndsbriefet, slik at begge pilotene var forberedt 
og klar over hvilke øvelser som skulle trenes, og hvordan de skulle utføres. 
 

3.1.7 Etter simulert motorkutt i 500 fot over bakken, entret flyet en steiling med 
etterfølgende spinn som pilotene ikke klarte å komme ut av før flyet traff trærne og 
bakken. 
 

3.1.8 Den økte vekten og feil oppgitt steilehastighet fra produsenten medførte at flyet steilet 
ved en høyere hastighet enn oppgitt i flyets håndbok. 

 
3.1.9 Flyet hadde ikke steilevarsel eller Angle of Attack (AoA)-måler som ville gitt pilotene 

bedre oversikt over situasjonen og angrepsvinkel på flyets vinge. 
 

3.1.10 Nødskjerm ble ikke utløst, eller ble ikke utløst i tide for å få linestrekk og 
skjermåpning før kollisjon med bakken. 
 

3.1.11 Flyet begynte å brenne og flyet er avskrevet. En av pilotene omkom umiddelbart i 
ulykken, mens en døde på sykehus et døgn senere. 
 

3.1.12 Denne ulykken er et resultat av at flere faktorer virker i samme retning. Ingen av disse 
enkeltstående faktorene er nok til at en ulykke kan skje, men kombinasjonen av 
faktorene fører til ulykken, 
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4. Anbefalinger  
 
4.1 Iverksette tiltak som medfører at trening på motorkutt etter avgang ikke kan skje under 

1500 fot AGL med mikrofly. I treningsprogrammet utarbeide retningslinjer for 
motorkutt etter avgang, med simulerte motorkutt. 
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.2 Arbeide for å endre nasjonalt og europeisk regelverk for mikroflyvekter, slik at disse 
er oppdatert i forhold til utviklingen i fly og sikkerhetsutstyr.  
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.3 GK tilrår at flyprodusenten gjør nye testflygninger ved MTOM 450 og 472,5 kg for å 
verifisere steilefart, og publiserer reviderte steilefartstabeller til alle eiere av flytypen. 
GK tilrår at flyprodusenten fremskaffer data for steilefart for de to typene pitotrør. 
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.4 Vurdere å påby alle norskregistrerte mikrofly å installere steilevarsel med lydsignal.  
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen  
 

4.5 Innføre et standardisert vekt- og balanseskjema som skal utfylles før avgang og 
flyging med mikrofly.  
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.6 Oppfordre og motivere til at eiere av mikrofly kontrollveier flyet sitt og fører denne 
vekten inn i flyets dokumenter slik at pilotene kan beregne korrekt vekt og balanse. 
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 

 
4.7 Utarbeide en standard (briefing-guide) for hvordan flyturer og PFT skal briefes og 

utføres. 
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.8 Mikroflyseksjonen har ingen krav til CRM (Crew Resource Management) På norsk: 
«Samarbeid i cockpit» trening for sine medlemmer. Dette bør implementeres både i 
grunn-skoling og i den videre oppfølging av pilotene. 
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 

 
4.9 Innskjerpe regler for håndheving av vektbegrensning på mikrofly.  

Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.10 Oppfordre og motivere mikroflyeiere til å installere Angle of Attack (AoA)-indikator.             
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 

 
4.11 Innføre utvidet teoriopplæring for mikroflygere, spesielt innen aerodynamikk. 

Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 
4.12 Utarbeide et system der man har oversikt over pilotenes oppfyllelse av lisenskravene. 

Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
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4.13 I trening og opplæring øke fokus på nødfallskjerm og dens nytte/virke område. 

Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.14 Modifisere Dynamic WT-9 med gammel type pitotrør som er plassert på høyre vinges 
leading edge med pitotrør plassert på undersiden av høyre ving. 
Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen 
 

4.15 Hedmark Flyklubb må legge til rette slik at instruktør og elev kan foreta en brief i eget 
briefinglokale eller dertil egnet sted. Dette kan også gjelde andre flyklubber som GK 
anbefaler NLF å undersøke. 
Ansvar: NLF / Hedmark Flyklubb 


