
Hendelsesrapporter 
2016 

 
Mikroflyseksjonen 

 
Norges Luftsportforbund 

 
Rapportdato: 19.06.2016 

Flytryggingskomitéen 2016: 

Funksjon Navn Epost 
Leder Flytryggingskomitéen Tom Røstad tom.rostad@gmail.com 
Medlem Flytryggingskomitéen Bjørn Pedersen pedersen.bjorn@hotmail.no 
Medlem Flytryggingskomitéen Vidar Husa v-j-hus@online.no 
Fagsjef Tom Bjerke tom.bjerke@nlf.no 
 
Rapporter fra Mikroflyseksjonens Flytryggingskomité (FTK) foreligger vanligvis først 1-4 uker 
etter at hendelse/ havari har funnet sted, og er basert på rapport fra fartøysjef, eller annen 
ansvarlig person. Det understrekes at det som kommer her av rapporter kan være foreløpige 
inntil endelig rapport er utgitt av FTK foreligger. Her følger en kort oversikt over hendelser og 
uhell med mikrofly som er rapportert til Mikroflyseksjonen dete året. Innholdet i rapportene 
blir gjengitt i kortversjon sammen med en kommentar fra FTK. Innholdet er ikke ment som 
grunnlag for straff, men kun for at andre skal lære av evt. feil som er begått. 
 
Alvorlighetsgrad (A i overskriften) er fra 2016 beskrevet i tre nivåer: 
 

1. Fatale ulykker der menneskeliv går tapt. Manøvreringsfeil eller menneskelige feil som ga 
alvorlige skader på fly og/eller personer. Også alvorlige operative feil i forhold til lufttrafikken. 

2. En hendelse som gikk bra med personer, men som ga større skader på flyet eller andres 
eiendommer. Også operative feil i forhold til lufttrafikken kommer inn her. 

3. En hendelse som operativt sett gikk bra, en som forårsaket mindre skade på flyet eller 
tredjepersons eiendom, eller en hendelse som ikke forårsaket noen skade men som er verd å 
rapportere inn i systemet slik at vi kan bli advart eller tipset om hva som kunne forårsake det. 
 

Type (T i overskriften)  
 
G = Gyroplan, H = Helikopter, R = Rorkontroll (3-akse) og V = Vektskift (trike). 
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Tabell 1. Liste over innrapporterte hendelser. 
Nr T A Beskrivelse 
1 R 2 Motorproblemer - førevarslanding på islagt vann. 
2 R 3 Landing i sidevind på glatt bane – flyet skjærer ut på siden av banen 
3 R 3 Bensinlukt i cockpit, retur til avgangssted 
4 R 1 Lav på glidebane – motor responderer ikke på økt gasspådrag 
5 R 2 Flyet skjener ut ifm avgang på snødekt bane – havner i brøytekant 
6 R 3 Konflikt med SAS maskin som entrer RWY – GO AROUND på short final 
7 R 3 Halehjulsfjær knakk under landing 
8 R 2 Flyet skar ut av banen og inn i brøytekant under utrulling etter landing 
9 R 2 Hovedhjul traff brøytekant – nesehjul slo hardt ned i banen og neselegg knakk 
10 R  Damp i cockpit fra kjølesystem etter avgang – retur for landing 
11 R  Sprekk i motorblokk oppdaget ved ettersyn 
12 R  Motorbortfall på finalen 
13 R  Motorbortfall i avgang 
14 R  Redningsskjerm ble utløst på bakken under vedlikeholdsarbeid 
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Nr T A Beskrivelse 
1 R 2 Motorproblemer - førevarslanding på islagt vann 
 
Hendelsesdato 07.01.2016 
Flytype ZENAIR 701 
Motor 912ULS 
Pilotens totale mikroflyerfaring Ikke oppgitt 
Pilotens erfaring på flytypen 38 
Flygingens art Privat 
Personskade Ingen 
Materielle skader Betydelig som resultat av berging i frosset vann 
Aktuelt vær Cavok, 8 kts på Vigra 
 
HENDELSESFORLØP 
Det var 5 grader mellom temp, og dewpoint denne dagen. Og det var minus 5 grader. 

Når vi nærmet oss Hareidslandet, fra Vigra startet vi en sakte nedstigning møt Flø. Der har 
jeg egen stripe. På grunn av at vi fløy over fjord var vi på max høyde som Vigra kunne gi oss, 
før vi gikk opp i møre approach. Derfor ble den rolige nedstigningen lang, og vi la oss litt inn 
mot fjellheimen bak bygda Flø (landingsstripa).  

To ganger tidligere på denne turen var vi bort i forgasserising (tror jeg, fordi ved å dra 
carbheat forsvant den svake uvante lyden/uren gange) 

Og siden dette ikke er dramatisk, dro jeg carbheat hver gang jeg startet nedstigning. Også 
denne gangen. Men motoren gikk ikke helt bra, selv om jeg brukte carbheat. Samtidig 
nærmet vi oss et islagt vann som er 1600m lang. Vi går ned og sjekker om motoren ser ok ut 
sa vi da. 

Blindet av andre iser i distriktet som tålte folk og biler, ble vettet lagt til sides og vi landet en 
fin landing. Ved ca 5km/t  knakk nesehjulet først gjennom isen og deretter hovedhjul og så lå 
vingene flush med isen. Vann til knærne, kommanderte til passasjer å ta av belte og gjøre 
klar til åpning av dører, åpnet dører, vann til halsen, stupte fram og ned og ut under vann og 
opp foran flyet. Jeg svømte mot iskant og ålet meg opp på isen, mens passasjeren gikk opp 
på cowling, opp på vingen og ut på isen fra høyre vinge. 

80meter inn på land, og en 3km tur ned til bygda. Flyet frøs fast med høyre vingetopp flush 
med isen, venstre vinge oppe fra isen og halen oppe fra isen. 

Flyet ble saget løs 3. dag, lagt på rygg og dratt med beltevogn opp på isen og inn til land. 

 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Forgasserising som vi ikke ble kvitt, kanskje på grunn av at eksospotten som 
carbheatsystemet varmer, ble for kald ved langvarig nedstigning med lite motorbruk ? 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Aldri lande på is man ikke kjenner styrken på. 

Bensin Innsprøyting på motor. 
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KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Fartøysjef har beskrevet hendelse og tanker rundt de avgjørelser som ble fattet uten å legge 
skyld på annet enn seg selv. 

Det å lande på et islagt vann uten å ha sjekket forholdene er farlig. Selve landingen ble utført 
på normal måte, men den farlige situasjonen oppstod når flyet med de to om bord gikk 
igjennom isen i det iskalde vannet. Dette er en livstruende situasjon – uansett årsak til at 
man har havnet i den. Heldigvis kom begge seg trygt i land. 

• Forståelse og riktig bruk av forgasservarme er essensielt, også at den virker etter 
hensikten. 

• Impulsive og dårlig forberedte handlinger fører sjelden til noe godt i flyging. 
• Det å fly til/fra marginale striper blir fort risikofylt når motorproblemer oppstår og 

piloten ikke er sikker på om den kommer til å gi ønsket effekt ved en evt avbrutt 
landing. 

 

Det er synd at et så flott fly bygget med så stor grad av presisjon og kvalitet ender opp med å 
bli ødelagt ved berging fra et vann som frøs før man fikk det opp. 

 
FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
Først må vi uttrykke stor glede for at utfallet av denne hendelsen ikke ble mer alvorlig enn 
den ble, sett i forhold til personskader. 

Faktiske opplysninger 

I tillegg til fartøysjefens rapport har Flytryggingskomitén (FTK) mottatt en redegjørelse fra 
klubbens ledelse i forkant av selve rapporten. I denne redegjørelsen påpekes det at det var 
registrert problemer/uregelmessigheter med motoren dagen før og at brennstoff tilførsel og 
systemer ble sjekket – dog ingen konklusjon på problemet (etter FTK sin oppfatning).  

Dagen etter (altså dagen for denne hendelsen) var det også registrert ujevn gange på 
motoren – det ble nå konkludert med forgasserising da valg av forgasservarme i følge 
rapporten eliminerte den ujevne gangen.  

For videre detaljer - se fartøysjefens forklaring om hendelsesforløpet. 
 
Analyse 

FTK støtter kommentaren fra klubbens ledelse i forhold til vurderingen fartøysjefen gjorde i 
forkant av denne førevarslandingen. Som FTK innledningsvis nevner var dette en hendelse 
med stort potensiale for tap av menneskeliv, men de rådende isforhold medvirket til at 
omfanget av hendelsen ble begrenset.  
 
Vurderingen om å gjøre en førevarslanding på et islagt vann uten å vite om isen bærer eller 
ikke må veies opp mot å fortsette til bestemmelses stedet gitt at motoren ga tiltrekkelig trekk-
kraft til dette. FTK konkluderer ikke, men nevner det i den store sammenhengen. Som 
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alltid er det fartøysjef som har det fulle ansvar for både sine vurderinger og handlinger – noe 
det også er redegjort for i rapporten. 

Som et tilleggsmoment vil FTK anmerke at eier/bruker hadde registrert uregelmessigheter 
med motoren i forkant av denne turen og også dagen før, men at dette ikke er nevnt som en 
faktor i et mulig årsaksbilde.  

FTK vil berømme fartøysjef for sin prompte handling for å komme seg ut av flyet, opp på isen 
og 3 km gange til til bygda i våte klær. Good job! 
 
Konklusjon 

FTK ser seg enig i fartøysjefens vurdering i retrospekt om feilvurdering av valg av 
landingsplass.  
 
Standard motorinstallasjon med forgasservarme på disse flyene er FTK bekjent ikke 
unormalt følsom for forgasserising. Men med de rådende meteorologiske forhold er dette 
uansett et aktuelt tema. Som klubbledelsen også uttaler er korrekt bruk av forgasservarme 
essensielt.  

Tiltak 
 
FTK anbefaler gjennomgang som nødvendig i klubben i bruk av forgasservarme i forhold til 
turtall samt gjennomgang av mulige lokale meterologiske forhold og generelle 
meteorologiske forhold der forgasserising kan være en faktor. Når det gjelder vurdering av 
„trusler“ opp mot hverandre (førevarslanding vs å fortsette) bør dette diskuteres i klubben. 
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Nr T A Beskrivelse 

2 R 3 Landing i sidevind på glatt bane – flyet skjærer ut på siden av banen 
 
Hendelsesdato 26.01.2016 
Flytype Kitfox 
Motor Jabiru 
Pilotens totale mikroflyerfaring 720 
Pilotens erfaring på flytypen 705 
Flygingens art Landingsrunder 
Personskade Ingen 
Materielle skader Prop strike, bøyd propeller 
Aktuelt vær Crosswind fra høyre 
 
 
HENDELSESFORLØP 
Etter 4 landingsrunder på rullebanen 18, gikk jeg for full stopp. Det var en del is på banen 
men, med 800 meter, skulle man ikke trenge bremser. Dessverre, når hastigheten var så lav 
at roren virket ikke, gikk fly værhane mot høyre pga sidevind. Isen gjorde bremsing umulig og 
fly gikk med propellen inn i brøytekant med full stopp på motoren. 

Fly ble tatt ut av snøen og inspisert. Lett delaminering på tre propell. Videre undersøkelse 
med måleklokke viser ingen skader på motoren. Skandinavias Jabiru agent sier at propellen 
kan slippes og avbalanser men jeg har bestemt meg for å kjøpe en ny propell siden denne 
var allerede 12 år gamle. For sikkerhets skyld, kommer jeg også til å bytte propell flens 
boltene og flywheel boltene. 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
En Kitfox går veldig lett i ground-loop. Det tar ikke mye sidevind til det. Men denne gang, var 
det høy brøytekant som stoppet fly. Jeg undervurdert sidevind komponent og effekt av glatt 
rullebanen. 

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Det mangler antakelig noen faktiske data her til å gjøre en helt objektivt riktige vurdering og 
forslag til tiltak. Uansett, sentrale spørsmål her er: 

- Hva er flyet dimensjonert for å tåle av sidevind? 
- Hva var den faktiske sidevindskomponenten da forholdet skjedde, og ikke minst  
- Hvordan vurdere effekten av islagt bane i lys av dette?  

Vi får neppe eksakte svar på alt dette, men hva flyet tåler av sidevind samt effekten av lav 
bremsefriksjon MÅ fartøysjef være fullstendig klar over.  

Man kan velge å se dette som et hendig uhell, men jeg velger heller å tilrå at fartøysjef setter 
seg ned sammen med instruktør, gjennomgår flyets operative sidevindsbegrensninger, 
gjennomfører noen sidevindslandinger i kontrollerte former (gjerne med instruktør) for å 
gjenvinne tryggheten på at dette kan mestres.  

 
EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Se over 
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FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 

Faktiske opplysninger 

Det ble utført touch and go på asfaltbane med is-partier og sidevind fra høyre. Etter landing 
for full stop skjærer flyet ut til høyre. Flyet hadde da for lav fart for siderorsautoritet og 
differensial bremsing var nytteløst da is på banen gjorde friksjonen utilstrekkelig for styring. 
 

Det angjeldende fly hadde i juni 2015 et uhell ifm avgang der det også skar ut av av banen i 
ugunstige forhold. 
 
Analyse 

Flyet har halehjul og dermed betydelig mindre tilgivelig i sidevind enn fly med nesehjul. 
Fartøysjef har flere hundre timer på typen og vet at flyet er ”tricky” ifm landing og avgang, 
noe som definitivt forsterkes med en kombinasjon av sidevind og dårlig bremse-effekt på 
is/asfaltunderlaget. POH angir max sidevind og med bremse-effekt ”POOR” må fartøysjef 
selv gjøre en vurdering på om de rådende forhold tilsier flyging eller ikke.  
 

Konklusjon 

Som fartøysjefen skriver i sin rapport: ”Jeg undervurderte sidevind komponent og effekt av 
glatt rullebanen”. Dette støttes av Flytryggingskomitéen (FTK). 

Tiltak 
 
FTK støtter klubbledelsens forslag til tiltak:  

• ”Man kan velge å se dette som et hendig uhell, men jeg velger heller å tilrå at 
fartøysjef setter seg ned sammen med instruktør, gjennomgår flyets operative 
sidevindsbegrensninger, gjennomfører noen sidevindslandinger i kontrollerte former 
(gjerne med instruktør) for å gjenvinne tryggheten på at dette kan mestres.” 

I tillegg: 

• På generelt grunnlag anbefaler FTK at teknisk kyndig konsulteres og produsentens 
anvisninger følges i alle saker hvor det kan være snakk om propstrike. 
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Nr T A Beskrivelse 

3 R 3 Bensinlukt i cockpit, retur til avgangssted 
 
Hendelsesdato 31.01.2016 
Flytype Zenair 650 
Motor 912 uls 
Pilotens totale mikroflyerfaring 78 timer 
Pilotens erfaring på flytypen 44 Timer 
Flygingens art Trening/Tur 
Personskade Ingen 
Materielle skader Ingen 
Aktuelt vær CAVOK 
HENDELSESFORLØP 
Kjente svak bensin/eksoslukt under taxing og etter takeoff. Konkluderte at det kom av at flyet hadde 
stått på tomgang ganske lenge og at lufting var åpen ut. Valgte da å ta av. Etter noen minutter så er 
det sterkere lukt i flyet jeg merker at forbruket øker med ca 5-7 liter pr time over normalt. Trekker meg 
tilbake til flyplassen. Etter inspeksjon i motorrommet finner jeg væske på sylindrene, finner fort ut at 
det er bensin. Etter kort tid finner jeg også en bensinslange med hull. 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Siden jeg overtok flyet for ca. 8 mnd. siden og jeg har fått beskjed om at alt av bensinslanger er byttet 
av forrige eier, så da hadde jeg ikke inspisert slangene noe mere enn at jeg har sjekket 
slangeklemmer. De er dekket med brannhemmende materiale så vanskelig å se om det er noe galt 
med slangene. Etter litt forskning så ser jeg at slangen hadde en 180 graders bøy ut av en rett nippel, 
og det at bensinslangen ikke er av god nok kvalitet. Gummien løsner i armeringen som ligger i 
slangen. 
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KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Operativ leder støtter fartøysjefens vurderinger og handlinger. Det er betenkelig at slager av 
tilsynelatende god kvalitet, montert og inspisert av erfarne folk - ikke skal ha lengre varighet! 
Monteringen av slangen som sprakk, med krappe bend, burde vært forstått av både installatør og 
senere kontrollerende person. Spesielt fordi bensin og bensinslanger har vært omskrevet i dusinvis av 
artikler – i mange år! Godt at det ikke oppsto brann i motorrommet, da kunne hendelsen utviklet seg til 
svært alvorlig.  

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Ikke stole på andre, sjekk med jevne mellomrom bensinslangene som ligger dekket med 
brannhemmende materialet. Ikke ta av med bensinlukt eller eksoslukt i flyet uten å sjekke om det 
kommer av en lekkasje.  

 

FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
Faktiske opplysninger 
Fartøysjef merker bensinlukt etter avgang og returnerer til avgangssted. Se ellers under 
hendelsesforløp over. 

Analyse 
En bensinlekkasje er en potensiell alvorlig situasjon. I dette tilfellet, der årsaken ikke var kjent tar 
fartøysjef prompte action og returnerer til avgangssted. Good job! 

Det er eier/bruker som er ansvarlig for at kvaliteten på materialet som monteres er egnet til bruk i fly. 
Det er også eier/bruker som er ansvarlig for at dette materiellet er montert korrekt. Hvis monteringen 
av bensinslangen er utført slik det ser ute på vedlagte bilde, kan det se ut som at dette burde vært 
oppdaget på et daglig ettersyn og ikke minst på årlig besiktning.  

Konklusjon 
Feilmontering og materiellsvikt. 
 
Tiltak 
FTK støtter klubbens tiltak: 

• Alle bensinslanger er nå byttet ut med nye slanger av en god og utprøvd kvalitet. 
Bensinslangen blir lagt slik at den ikke blir stresset av vibrasjon og for mye bøyer. 

I tillegg anbefaler FTK klubbens ledelse, på en klubbkveld, å gå gjennom hva man skal se etter/være 
oppmerksom på i forhold til daglig inspeksjon.  
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Nr T A Beskrivelse 

4 R 1 Lav på glidebane – motor responderer ikke på økt gasspådrag 
 
Hendelsesdato 13.02.2016 
Flytype Aeroprakt A22L 
Motor Rotax 912 ULS (ombygd til EFi) 
Pilotens totale mikroflyerfaring 262:00 
Pilotens erfaring på flytypen 220:00 
Flygingens art Skoleflyging 
Personskade Ingen 
Materielle skader Antatt totalvrak 
Aktuelt vær Ingen faktor 
HENDELSESFORLØP 
Under første innflyging på en tiltenkt skoletime med landingsrunder, vurderte instruktør og elev at de 
var litt lavt på glidebanen da de svingte inn på finale rwy 01, og skulle korrigere dette ved å øke 
turtall/gi trottel. Eleven gav trottel men fortalte til instruktør at det ikke var noe respons. Instruktøren 
forsøkte da å bevege trottel frem på sin side, og det gav heller ingen respons. 
Instruktør tok da over kontrollen og vurderte høyden til å være for lav til å rekke frem til rullebanen, og 
så seg ut en traktorvei 2-400m før baneterskel for å foreta en nødlanding. 
Instruktør etablerte landingshastighet og landet etter beste evne på denne traktorveien, hvorpå små 
og store busker/trær tok tak i begge vinger og dempet farten, og hvor høyre vinge etter hvert traff noe 
grovere vegetasjon og flyet dreide 180grader. 
Da flyet sto stille, ble alt elektrisk utstyr slått av, og ettersom begge pilotene var tilsynelatende 
uskadde, kom de seg raskt ut av flyet. De konstaterte at de materielle skadene på flyet var store, og 
ringte inn hendelsen.  

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Fartøysjefen(instruktør) tror, etter samtale med elev, at wire til trottel har hengt seg opp/ ikke gått frem 
til spjeldet, da eleven kunne se at wiren bøyde seg når instruktør tok over kontrollen og prøvde å gi 
trottel på sin side under nødlandingen. 

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Undertegnede var først på stedet etter hendelsen etter telefon fra flygerne. Takket være rask respons 
fra instruktøren ble tilsynelatende  mulig landingsplass plukket ut og nødlanding foretatt. Traktorveien 
var både kupert og smal. Derfor store skader på flyet. Heldigvis er cockpit lite skadet og derfor ingen 
fysiske skader på piloter. 

Både throttle og overføring ble sjekket rett etter havariet, men feil har foreløpig ikke blitt observert. 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Innflygning skal alltid legges så høyt at motorbruk på finale ikke skal være nødvendig. Det vil bli 
foretatt en grundigere undersøkelse for å prøve å få avklart hva årsaken til at man ikke fikk opp 
turtallet ved økende gasspådrag. 

FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
NLF har besluttet å nedsette en granskningskommisjon for å utrede denne hendelsen. FTK viser 
derfor til rapporten fra Granskningskommisjon 1-2016 når denne foreligger. 
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Nr T A Beskrivelse 

5 R 2 Flyet skjener ut ifm avgang på snødekt bane – havner i brøytekant 
 
Hendelsesdato 31.01.2016 
Flytype A22 (Aeropakt) 
Motor Rotax 912 
Pilotens totale mikroflyerfaring 31 timer 
Pilotens erfaring på flytypen 31 timer 
Flygingens art Skole flyving /Solo 
Personskade Ingen 
Materielle skader Skader på ving, propell og nesehjul. 
Aktuelt vær Ingen faktor 
 
 
HENDELSESFORLØP 
Snødekt bane. Treffer på glatt område under avgang, noe som fører til sleng på flyet. Flyet dreier da ut 
til venstre da var høyre pedal nytteløst på den noe jeg ikke tenkte på i øyeblikket. Etter at gasspådrag 
var trekt tilbake var jeg allerede i brøytekanten. Venstre hjul oppe på kanten mens høyre hjul gikk i 
snøen hvorpå det ble brå stop og propell grov seg ned i snøen før jeg fikk slått av magnetene. 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Det er ikke mottatt noen forklaring fra fartøysjef om årsaksbildet, men klubbens ledelse har uttalt seg 
og FTK anser dette som tilstrekkelig. 

Ekstrakt fra klubbledelsens uttalelse: 
” Han gir fullt gasspådrag(skulle ha gitt gradvis pådrag) og viser ingen tegn til å løfte nese. Noe han 
burde ha gjort på tidlig stadiet av forløpet under avgang på kortbane. Han ville da ha fått en god styre 
kontroll på flyet under avgangen. Dette er for øvrig, noe som vi har terpet på. Men som han åpenbart 
ikke husker på å gjøre.  I stedet begynner han å pendle med sideror, i stedet for å holde tilnærmet 
nøytralt ror under avgang.” 

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Baneforhold ble inspisert før eleven tok av. Og vurdert som gode. En elev hadde også tidligere på 
dagen fløyet solo. Da uten noen form for problemer under både takeoff og landing. Eleven som nå 
skal ta av feilbedømmer under avgang. Han gir fullt gasspådrag(skulle ha gitt gradvis pådrag) og viser 
ingen tegn til å løfte nese. Noe han burde ha gjort på tidlig stadiet av forløpet under avgang på 
kortbane. Han ville da ha fått en god styre kontroll på flyet under avgangen. Dette er for øvrig, noe 
som vi har terpet på. Men som han åpenbart ikke husker på å gjøre.  I stedet begynner han å pendle 
med sideror, i stedet for å holde tilnærmet nøytralt ror under avgang. Noe som fører til at flyet dreier ut 
til venstre og treffer brøytekant. Hvorpå, nesehjul, venstre hoved hjul, samt propellen graver seg også 
inn i snøen. 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Enda mer fokus på prosedyre i forhold til riktig kortbaneteknikk, opp imot avgang på kortbane under 
vinterforhold. 
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FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
Faktiske opplysninger 
Avgang fra snødekt bane som ender i brøytekant.  

Analyse 
Endring i friksjon/motstand og muligens varierende snødybde kan være utfordrende for alle. 
Som elev er det meget viktig å vurdere forholdene i relasjon til erfaring. Dette ble vurdert av 
instruktør og en tidligere solotur med en annen elev hadde ifølge klubbledelsen vært 
uproblematisk. 

Konklusjon 
 
FTK velger å støtte seg til klubbledelsens uttalelse om årsaksforholdet. Det ser altså ut som 
om eleven ikke har kompensert korrekt med sideror samt unnlatt å løfte nesehjulet tidlig – gitt 
at dette var briefet/undervist av instruktør ved denne type baneforhold. 
 
Tiltak 

• FTK støtter klubbledelsens forslag om mer fokus på baneforhold som beskrevet og 
teknikk tilknyttet dette. 

• Det nevnes ikke noe om eventuell propstrike. På generelt grunnlag anbefaler FTK at 
teknisk kyndig konsulteres og produsentens anvisninger følges i alle saker hvor det 
kan være snakk om propstrike. 
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Nr T A Beskrivelse 

6 R 3 Konflikt med SAS maskin som entrer RWY – GO AROUND på short final 
 
Hendelsesdato 20.02.2016 
Flytype Jabiru 170 
Motor Jabiru 
Pilotens totale mikroflyerfaring Ca 1500 
Pilotens erfaring på flytypen Ca 100 
Flygingens art Privat 
Personskade Ingen 
Materielle skader Ingen 
Aktuelt vær Ingen faktor 
 
HENDELSESFORLØP 
Etter en liten flytur til Brusand-område var vi to fly på veg tilbake til Sola. Etter rapportering 
Vigdel får jeg right downwind 18. Da jeg passerte tårnet får jeg besjed om extended 
downwind. jeg throttler tilbake til innflygningsspad på ca 100 kt.etter kort tid muligens et 
minutt eller så halvveis på vestsiden av Hafrsfjord får jeg prosid til finale 180. Etter kort tid er 
jeg på finale og på veg ned har redusert hastigheten til 80 KT. Har satt flaps og er relativt 
nær terskelen på 180. Ser da en SAS maskin komme oppover taxebanen Golf. Denne dreier 
inn Gof1, der jeg forventer at den får holding. Jeg forventer for min del LN-Y-- clear to land. 
Så et lite sjokk SAS får Clear take off. Jeg hadde siktet meg landing på høyre halvdel av 
rullebanen grunnet vind fra syd vest. Umiddelbart svingte jeg høyre da flyet pga vinnretning 
pekte noe til høyre. Sendte beskjed til tårnet svinger høyre. Får bekreftet dette. Oppfatter 
deretter sving tilbake til right downwind 18. Her oppstod det nok en liten misforståelse. jeg 
skulle vel bare ha fortsatt svingen til høyre for deretter å komme på right downwind 18. I 
midlertid gikk det litt fort i svingen og jeg svingte til venstre for deretter å komme på right 
downwind, turn finale 180 - så clear to Land. 

 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Ikke mottatt 

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Min konklusjon :  

1. Dersom piloten nærmer seg rullebanen - uten å ha mottatt landing klarering, kunne 
han avhjulpet situasjonen (på et tidligere tidspunkt) ved å melde "TWR, Y--short final" 
i stedet for å ta avgjørelse om å brekke av.  

2. Dersom klareringen(e) ikke oppfattes er prosedyren: "say again".  
3. Tydelig radiobruk og konsise meldinger, eventuelt "snakk norsk" - flygelederne på ZV 

er norske.  
4. Rapporten har sammenheng med oppfattelsen/utførelse av klaringen etter avbrutt 

app.  
5. TWR snakket med piloten etter hendelsen.  
6. Vi vil orientere våre piloter om kjernen i hendelsen. 
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EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Se klubbledelsens uttalelse over (FTK anm).  

 

FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
Faktiske opplysninger 
Planen var å lande full stop. Flyet joiner høyre downwind og får beskjed fra ATC om å 
extende downwind. Dette blir gjort og han får deretter beskjed om å fortsette til final, hvilket 
blir gjort. En SAS maskin får samtidig ”Cleared for takeoff” hvorpå mikroflyet gjør en go 
around på eget initiativ og informerer ATC. 

Analyse 
Det oppstår sannsynlig en viss usikkerhet fra involvert fartøysjef om hva ATC har klarert han 
for. Når han ser SAS maskinen taxe inn på banen, tas avgjørelsen om å gjøre en go around. 
Denne go around blir høyst sannsynlig utført noe forskjellig fra det som forventes. En rolig 
standard sving til venstre mot venstre downwind ville vært naturlig, men som fartøysjefen 
skriver: ” Umiddelbart svingte jeg høyre da flyet pga vindretning pekte noe til høyre. Sendte 
beskjed til tårnet svinger høyre. Får bekreftet dette. Oppfatter deretter sving tilbake til right 
downwind 18. Her oppstod det nok en liten misforståelse. Jeg skulle vel bare ha fortsatt 
svingen til høyre for deretter å komme på right downwind 18. I midlertid gikk det litt fort i 
svingen og jeg svingte til venstre for deretter å komme på right downwind, turn finale 180 - så 
clear to Land. 
 
Konklusjon 

• Det ser ut til at det ble utført en 270 graders sving til venstre i stedet for en enkel 90 
graders sving til høyre for å posisjonere seg på høyre downwind 

• Avgjørelsen om å gjøre en go around pga SAS maskinen støttes av FTK 

Tiltak 
Tiltakene listet i klubbledelsens uttalelse anses som dekkende for denne hendelsen. 
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Nr T A Beskrivelse 

7 R 3 Halehjulsfjær knakk under landing 
 
Hendelsesdato 10.03.2016 
Flytype RANS 7 
Motor Jabiru 2200 
Pilotens totale mikroflyerfaring 787:00 
Pilotens erfaring på flytypen 610:00 
Flygingens art Tur 
Personskade Ingen 
Materielle skader Venstre H.hjul-legg, halehjulsfjær og propell 
Aktuelt vær Ingen faktor 
HENDELSESFORLØP 
Under landing på Oppdal  knakk halehjulsfæren. Dette medførte at jeg mistet kontrollen på 
styringen og flyet endte ut til venstre og i snøkanten. Derav skadene på venstre hjullegg og 
propell. 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Det viste seg at fjærstålet hadde gammelt brudd  ved ene festehullet/bolten til  skroget. Det 
var ikke  mulig å vite på forhånd og bruddflaten viste at det var lite som holdt  vekten av flyet.  

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Klubbens OPL/KAF var vitne til hendelsen, gransket denne i etterkant  og har ingen videre 
kommentar.   

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Da det er vanskelig å se en slik sprekk uten å i det minste ta av halehjulet/fjæren. Dette kan 
det være verdt å kontrollere med visse intervaller. 
 
FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
Faktiske opplysninger 
Halehjulsfære knakk under landing, mistet styringen og endte i snøkant på siden av banen. 

Analyse 
Tilsvarende hendelser kan lett ende med groundloop og sågar en vingetipp som treffer 
bakken, avhengig av fart.  

Konklusjon 
Årsaken til hendelsen er høyst sannsynlig et gammelt brudd som ikke var oppdaget. 
Differensiell bruk av bremser nevnes ikke, men var muligens ikke effektive grunnet banens 
bremse-effekt. 

Tiltak 

• Vurder inspeksjon av fjær ved periodisk eller årlig, evt sjekk med produsent 
om dette er et problem 

• På generelt grunnlag anbefaler FTK at teknisk kyndig konsulteres og produsentens 
anvisninger følges i alle saker hvor det kan være snakk om propstrike. 
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Nr T A Beskrivelse 
8 R 2 Flyet skar ut av banen og inn i brøytekant under utrulling etter landing 
 
Hendelsesdato 21.03.2016 
Flytype Euro Cub MK 1 
Motor Rotax 912 UL 
Pilotens totale mikroflyerfaring 162 t 
Pilotens erfaring på flytypen 3:10 
Flygingens art Privat tur 
Personskade Ingen 
Materielle skader Kroppen knekt bak vingen, bulk i venstre vinge, skade på 

cowling. 
Aktuelt vær Vindstille pent vær 
 
HENDELSESFORLØP 
Normal trepunktslanding på asfalt tidlig på banen omtrent på centerline på bane 11. 

Flyet skar noe ut til høyre, men dette ble korrigert. Flyet rullet så deretter parallelt med banen 
omtrent 50 m før det igjen skar ut til høyre og traff brøytekanten med lav hastighet. 

 
Fig 1 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Underlag vekslet mellom is, asfalt, og grus, og kan ha medvirket til siste utkjøring til høyre. 
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KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Underlag vekslet mellom is, asfalt, og grus, og kan ha medvirket til siste utkjøring til høyre. 

 
EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Ikke mottatt, men etter samtale med flytryggingsleder i klubben er mer trening i håndtering av 
halehjulsfly eneste tiltak for å bedre marginene. (FTK anm) 

 
FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
Faktiske opplysninger 
I tillegg til beskrivelsen under hendelsesforløp har fartøysjef forklart at flyet landet på korrekt 
hastighet og på planlagt settingspunkt. Han har videre forklart at flyet ikke landet i crab. Etter 
et par korrigeringer sideveis i trepunktstilling skar flyet ut i brøytekanten. Sammenstøtet og 
oppbremsing mot brøytekanten gjorde at flyet tippet forover og fikk halen såpass høyt at 
skroget bak canopy knakk når halepartiet traff bakken da flyet kom til ro (se fig 1).  

Analyse 
Ujevn bremseffekt og rullemotstand på banen vil ytterligere føre til dårlig retning stabilitet. 
Både underkorreksjon og overkorreksjon med sideror og muligens differensiert bruk av 
bremser i større eller mindre grad fører raskt til tap av kontroll sideveis. I denne hendelsen er 
det nettopp det som skjer. Feiljustering av halehjulstyring kan også være en medvirkende 
årsak. 

Konklusjon  
En EuroCub er krevende å håndtere på bakken. Utilstrekkelig korreksjon er etter vår 
oppfatning hovedårsaken til hendelsen. Et tilleggsmoment kan være et meget sensitivt 
styrbart halehjul, men dette er rapportert av andre piloter i klubben til å være håndterbart. 

Tiltak 

• Trening på avganger og landinger er det eneste som kan øke marginene.  
• Riktig ”porsjonering” og timing av kompenserende sideror og evt differensierte 

bremser må ”overlæres”  
• Hvis flyet bygges opp bør halehjulstyring/halehjulstype sjekkes. 
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Nr T A Beskrivelse 

9 R 2 Hovedhjul traff brøytekant  – nesehjul slo hardt ned i banen og neselegg knakk 
 
Hendelsesdato 23.03.2016 
Flytype TL Sirius 3000 
Motor Rotax 912 ULS 
Pilotens totale mikroflyerfaring 374:13 timer 821 landinger 
Pilotens erfaring på flytypen 202:13 timer 
Flygingens art Tur 
Personskade Ingen 
Materielle skader Knekt neselegg, ødelagt propell & cowling 
Aktuelt vær CAVOK 
 
HENDELSESFORLØP 
Kom inn for landing mot nord. Nydelige forhold og mindre enn 5 knops vind fra nord. Stort sett bar og 
litt våt gressbane med noen få områder med litt is. Brøytekanter på 20 – 30 cm rundt banen.  

Banen har en lengde på 320 m. Stor fokus på å lande tidlig for å ha god margin til å bremse opp, ev. 
avbryte. Feilberegnet og hovedhjulene traff snøkanten rett før banen. Dette resulterte i nesehjulet slo i 
bakken slik neseleggen knakk og propellen slo i bakken. 

Flyet skled deretter ca 30 meter bortover på buken før det stoppet opp.  

 
 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Kan ikke se annet enn dette uhellet skyltes en feilvurdering fra fartøysjef som satte flyet ned 5 meter 
før planlagt. Har bortimot 200 landinger på denne banen hvor jeg lærte å fly. 

Dett var 4. gang med denne maskinen. 
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KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Denne ulykken understreker viktigheten av å komme høyt og bratt nok inn under landing, og 
ikke «komme krypende» frem til stripa. 

 
EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Trening på merkelandinger bør være en kontinuerlig prosess også etter man har lappen i lomma.   

 
FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
Faktiske opplysninger 
Se Fartøysjefens forklaring. 
 
Analyse 
Som Fartøysjef skriver i sin forklaring var fokus å lande med så god margin som mulig med 
tanke på oppbremsing.  

Ut fra klubbledelsens anmerkning kan det se ut som om innflygingen var ”dragged in”. Med 
andre ord var innflygingsvinkelen for flat i forhold til det som er normalt for landing på korte 
baner. Innflyging og landing på korte baner er generelt beskrevet i flylitteraturen der det 
fokuseres på noe lavere innflygingshastighet enn normalt samt brattere enn normal 
innflygingsvinkel. Ved bruk av denne teknikken er det enklere å kontrollere settingspunktet.  

Detaljert teknikk i så måte kan variere fra fly til fly. 

Konklusjon 
Som Fartøysjef skriver – ”Kan ikke se annet enn at dette uhellet skyltes en feilvurdering fra 
fartøysjef som satte flyet ned 5 meter før planlagt”. 

Dette sammenfaller med Flytryggingskomitéen (FTK) sin vurdering.  

Tiltak 

• Som også Klubbledelsen nevner, mener FTK at fokus på merkelandinger må være en 
del av egentreningen. Dette må være en kontinuerlig prosess. 

• FTK ønsker også å fokusere på ”flightpath control”. I denne sammenheng menes 
forholdet mellom planlagt/optimal innflygingsvinkel, hastighet og siktepunkt på banen.  

• Skader på fly og motor må håndteres etter fabrikantens anvisninger der det finnes slik 
dokumentasjon. 
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Nr T A Beskrivelse 

10 R  Damp i cockpit fra kjølesystem etter avgang – retur for landing 
 
Hendelsesdato 05.01.2016 
Flytype ZENAIR CH601XL 
Motor Rotax 912 ULS 
Pilotens totale mikroflyerfaring 61 timer 
Pilotens erfaring på flytypen 16 timer 
Flygingens art Test etter justering av luftgjennomslipp i kjølevannsradiator 
Personskade Ingen 
Materielle skader Ingen 
Aktuelt vær Klarvær, kaldt og vindstille. 
 
HENDELSESFORLØP 
Pga. noe lav motortemperatur vinterstid ble det teipet en remse på kjølevannradiator før avgang. Ville 
ta en testtur og en annen Mikrofly-pilot ble med i flyet på testturen også. Fin og normal 
motortemperatur på varmkjøring og takeoff, tok av på bane 27 retning Voss/Hanguren. Olje og 
sylinder topp temperatur ok, men i ca.1500-1700 fot merket vi røyk/damp fra motor og i neste sekund 
ble cockpit/canopy fylt med damp/røyk som kom inn igjennom varmespjeldet fra originalt eksosvarme 
systemet og sikten ut ble lik null. I en ren reflekshandling dro jeg stikken frem for å avbryte klatringen 
samtidig som gasspådraget ble satt til tomgang og passet hastigheten at den ikke kom under 65 knop 
som er beste glidehastighet på flyet, i ett lite sekund var vi begge to usikker på om det var motorbrann, 
eller kjølevanndamp, men skjønte fort at det var kjølevanndamp da jeg ikke hadde noe problemer 
verken med å puste det inn eller noe svie i øynene. Sikten ut og til bakken var fortsatt lik null, men 
instrumentene så jeg godt og ved hjelp av kompasset og «kulo» svingte jeg 180 grader med minimum 
krengning til kompasset viste 90 grader (bane 09). Stoppet motoren og stengte cabinvarme spjeldet, 
åpnet friskluftspjeldet på min side samt ba passasjeren om å åpne friskluftspjeldet på hans side, og 
kjølevann dampen forsvant fort samt sikten ut kom raskt tilbake. Gled i beste glidehastighet (65 knop) 
mot bane 09. Tok en omstart på motoren med tanke på å være helt sikker på å nå bane 09, men lot 
den bare gå på tomgang i noen sekunder inntil jeg var 100% sikker på å nå bane 09 og stoppet den 
igjen. Tok nødprosedyrene, stengte bensinkran og slo av strømmen. Landet fint på bane 09, og trillet 
flyet inn igjen i hangar, og så at returslangen på kjølevannet mellom påfylling/termostatlokk og 
ekspansjonstank var hoppet av og hadde blåst ut kjøleveske ut over hele motor og eksosanlegg samt 
mye damp videre inn til oss i cockpit via eksosvarme systemet.     

 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Termostat lokk av type 1,2 bar men har åpnet og slippet ut for tidlig grunnet litt slapp fjær i selve 
termostatlokket da det har stått i ro og ikke vært i bruk i tidsrommet 2008-høsten 2015. Retur 
plastslangen mellom kjølevann påfylling/termostatlokk og ekspansjonstank var og er ikke sikret med 
slangeklemmer/sikringstråd originalt fra motorfabrikk/flyfabrikk, og returslangen hadde da blåst av pga. 
trykket.  

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
I dette tilfelle hadde det nok vore ideelt å stenge varmespjeldet på et tidligare tidspunkt, men eg 
meiner fartøysjef har reagert korrekt, med tanke på å fly flyet fyrst, feilsøke etterpå. Teknisk sett så var 
kanskje ikkje denne feilen så lett å forutsjå. Denne tynne slangen har nok generelt lett for å verte 
oversett, og sett på som uvesentlig. Men ein ser jo at svikt i denne får like store konsekvenser som 
brudd i ein kva som helst kjøleslange. Min erfaring er at fartøysjef er veldig nøye og kritisk når han 
jobbar på flyet, og han har gjort ein god jobb med å få dette flyet i stand. 

 20 



EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Skifte/kontrollere termostatlokk og sikre returslange med slangeklemmer/sikringstråd slik at den evt. 
ikke hopper/glir av. 

Jeg har skiftet absolutt alle radiatorslanger, nytt termostatlokk, ny ekspansjonstank, ny plastslange 
mellom kjølevannpåfylling/termostatlokk og ekspansjonstank, samt sikret denne med slangeklemmer i 
begge ender så den ikke har noe mulighet til å gli av igjen. 
 

FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE  

(Publiseres når ferdigbehandlet) 
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Nr T A Beskrivelse 

11 R  Sprekk i motorblokk oppdaget ved ettersyn 
 
Hendelsesdato 10.4.2016 
Flytype Dynamic WT-9 
Motor Rotax 912 ULS 
Pilotens totale mikroflyerfaring Ikke relevant 
Pilotens erfaring på flytypen Ikke relevant 
Flygingens art Ettersyn 
Personskade Ikke relevant 
Materielle skader Sprekk i motorblokk 
Aktuelt vær Ikke relevant 
 
 
HENDELSESFORLØP 
Oppdaget sprekk i motorblokk under annet vedlikehold/ettersyn. Etter skifting av O-ringer på 
oljereturrør fra toppene pga. noe oljelekkasje i overgangen returrør/motorblokk, ble det under første 
oppstart av motor etterpå utført visuell inspeksjon av disse for å se at det ikke var lekkasje der. Dette 
var OK. Det ble likevel visuelt oppdaget at det var svetting av olje rett bak sylinder 3 ( Høyre-bak).Det 
ble da etter nærmere undersøkelse oppdaget mikrosprekker i blokka i ett område bak sylinder 3.Motor 
avmontert og sendt til overhaling/ bytte av motorblokk hos Edgeperformance AS. 

Til informasjon kan det nevnes at det i 2015 ble installert et  BIG BORE- kit . 

 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Ingen 

 
KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Se hendelsesførløp. 

 
EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Motor avmontert og sendt til overhaling hos Edgeperformance AS. Antakelsen om mikrosprekker i 
motorblokk ble da bekreftet. 

 
FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE  

(Publiseres når ferdigbehandlet) 
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Nr T A Beskrivelse 

12 R  Motorbortfall på finalen 
 
Hendelsesdato 09.05.2016 
Flytype Dynamic WT9 
Motor Rotax 912 ULS2 (variabel pitch prop) 
Pilotens totale mikroflyerfaring 174:30 
Pilotens erfaring på flytypen 120:30 
Flygingens art Skoling 
Personskade Ingen 
Materielle skader Ingen 
Aktuelt vær Cavok 10Kts vind på 270 grader 
 
 
HENDELSESFORLØP 
Turen besto av landingsrunder i forbindelse med skoling. Vi har i klubben stor fokus på at alle 
landinger skal flyes inn med nok høyde til at motorbruk er unødvendig. Dette kom til nytte denne 
gangen. Da vi svingte inn på right Base bane 10 kom varselet om at motoren ikke lenger ladet. 
Turtallet ble avlest til og være ca 1300rpm. Instruktøren (jeg) ga litt throttle å lampen slukket. Etter et 
kort øyeblikk satte jeg igjen throttle til Idle, og motoren bråstoppet. Høyden på dette tidspunktet var 
1200 fot. Jeg gjorde deretter et forsøk på å starte motoren igjen uten hell. Jeg tok raskt avgjørelsen 
om å fly flyet og la motoren være. Landingen foregikk uten dramatikk og vi landet uten problemer på 
rullebanen. Etter utrulling ble det igjen forsøkt oppstart og motoren startet som normalt. 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Flyet ble undersøkt etter landing, og det ble funnet feil på throttle hold/release mekanismen på throttle 
håndtaket som hadde løsnet. Tomgangen var i tillegg stilt for lavt på forgasserne, som gjorde at når 
hold/release mekanismen løsnet ble turtallet for lavt når throttle ble satt til idle, og motoren stoppet.  

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Instruktøren handlet på en korrekt måte. En rask re-start ble forsøkt, men uten å kaste bort mere 
verdifull tid på gjenoppstart etter ett mislykket forsøk at ble fokus flyttet over på å faktisk fly flyet. Både 
instruktør og elev har lang seilfly erfaring, noe som kom dem til gode i dette tilfelle. Sikker høyde i 
pattern samt erfaring med å bedømme høyde, hastighet og glidevinkel på finale. Det viste seg at 
motoren lot seg stoppe ved å fysisk dra throttle armene på forgasserne tilbake til tomgangsstoppet. 
Friksjonslåsen på throttle er også noe man må være obs på, da denne kan skru seg ut over tid og 
resultere i at idle kan senkes ytterligere. Endestopp på throttle beslag på forgasserne ble justert slik at 
motoren i verste tilfelle ikke kan idle lavere enn 1550rpm. 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Det anses som vanskelig og iverksette tiltak for denne typen hendelser annet enn å fysisk kjenne 
bedre at mekanismen sitter ved DI, samt under flyving. Det ble i dette tilfellet ikke oppdaget noe 
unormalt hverken på DI eller under de 5 landingsrundene før dette oppsto. 

Som nevnt så er tomgansstoppen justert på forgasserne slik at de fysisk ikke kan idle under 1550rpm. 

FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
(Publiseres når ferdigbehandlet) 
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Nr T A Beskrivelse 

13 R  Motorbortfall i avgang 
 
Hendelsesdato 26.04.2016 
Flytype Tecnam P92 
Motor Jabiru 2200 
Pilotens totale mikroflyerfaring 440 
Pilotens erfaring på flytypen 200 
Flygingens art Privat, tur 
Personskade Ingen 
Materielle skader Nesehjullegg/motorfeste, motor/propell, cowling 
Aktuelt vær Lettskyet pent, 2-3 kts crosswind fra høyre 
 
HENDELSESFORLØP 
Takeoff fra xxx flyplass etter et kort opphold på bakken. Hadde vært innom en annen plass 
tidligere, dette var dermed tredje flyging samme kveld. Gikk gjennom sjekkliste som vanlig. 
Magnetsjekk helt normal, minimal dropp. Ingen indikasjon på forgasseris ved sjekk. Starten 
forløp normalt, grei akselerasjon på tørr fin gressbane. Flatet ut et øyeblikk for å bygge fart 
før klatring, i samme øyeblikk forsvant framdriften- turtallet falt til tomgang. Prøvde å dra av/ 
gi på gass en gang, motoren kom ikke opp i turtall. Besluttet å lande rett fram, hadde noen 
meters høyde over en kryssende vei på baneenden. Hadde fortsatt 15 grader flaps ute, satte 
denne til max for landing. Jordet videre var først gress, deretter høstpløyd åker. Landet på 
tvers av løse plogfurer med minimal hastighet, rullet ca 50 meter med nesehjulet oppe, dette 
ble etterhvert tvunget ned pga den kraftige oppbremsingen. Rullet totalt 80-90 meter (skrittet 
opp etterpå) før neseleggen måtte gi tapt, da var farten nesten 0. Flyet ble stånde med 
nesen ned på jordet. Evakuerte raskt, ventet litt for å sjekke at det ikke var noen røyk. Slo 
deretter av alle strømbrytere, stengte bensinkraner og varslet til lufttrafikktjeneste og politi før 
vi slepte flyet opp til hangaren. 

 
FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Motoren hadde vært i drift ca 10 timer etter 1000-timer overhaling på verksted. Hadde 
etterhvert fått troen på at det ikke skulle dukke opp snag etter dette- de første driftstimene 
etter skruing er alltid de mest kritiske. Måten turtallet droppet på gjør at jeg heller mistenker 
svikt i bensintilførsel framfor teknisk feil. Er bra sikker på at motoren var helt stoppet før 
propellen traff åkeren, det ene bladet var knekt kun rett bakover under covling, ingenting 
tyder på at det var i rotasjon. Det andre bladet har ingen merker etter kontakt med bakken. 
Skal gå gjennom drivstoffsystem og forgasser nøye for å avdekke årsak. Alle slanger og filter 
er av god kvalitet og skiftet ihht gitte intervaller, de ble også inspisert ved montering av motor 
etter 1000-timer ettersyn. Gascolator ble demontert og renset ved samme anledning, dvs for 
ca 10 timer siden. Ingen spor av vann i gascolator hverken ved D.I. tidligere på dagen eller 
ved kontroll etter nødlandingen. 

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Situasjonen ble behandlet på en utmerket måte av fartøysjefen. Når en mister motorkraften i 
en så lav høyde, er det bare og konsentrere seg om å få flyet så trygt ned som 
mulig.fartøysjefen tok en rask vurdering over situasjonen, og såg det som den mest 
fornuftige løsningen var å lande på det jordet som var rett frem. Det er synd at dette skal skje 
med et fly der motoren nettopp har vært til overhaling på godkjent verksted i England. 
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Flymotoren har fungert utmerket etter overhalingen og så får vi denne uventede 
motorstoppen. Det er ikke funnet noen årsak til motorstoppen ennå, Det er demontert 
bensinsystem og forgasser for kontroll, men det er ikke så langt funnet noe som tyder på at 
det er noe svikt der. 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Først må vi finne årsaken, så må det vurderes om det er noen rutiner for kontroll som bør 
kontrolleres ekstra godet. 

FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
(Publiseres når ferdigbehandlet) 
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Nr T A Beskrivelse 

14 R  Redningsskjerm ble utløst på bakken under vedlikeholdsarbeid 
 
Hendelsesdato 17.05.2016 
Flytype Groppu Trial 
Motor Jabiru 2200 
Pilotens totale mikroflyerfaring Ikke relevant 
Pilotens erfaring på flytypen Ikke relevant 
Flygingens art Ikke relevant 
Personskade Ingen 
Materielle skader Plateskader overgang cockpit-hale, på cockpittak, hele 

sidevindu. Instrumentpanel for copilot (bak). Rakett og 
utløservaier. Skader på hallen flyet sto i (gulvet, tak). 

Aktuelt vær Ikke relevant 
HENDELSESFORLØP 
Redningsskjermen (en Magnum Lightspeed Softpack) skal sendes for periodisk kontroll (med 
faste intervaller på 6 år) og re-godkjenning per krav til produsent (Junkers Profly) i Tyskland. 
Selve fallskjermen er lett tilgjengelig bak copilot sete og denne tok jeg ut dagen før 
hendelsen. Tilhørende rakettladningen sitter på baksida av en bred metalldel av flyet 
(fastmontert plate) der fallskjermen er festet på framsida, og er meget vanskelig tilgjengelig 
(ca. 20cm bredde på hver side i utstrakt armlengde). Den er ikke synlig (må bruke speil / 
kamera) og utløserhodet på den er skjult under en annen fastmontert metallplate (del av 
halekonstruksjonen). Siden produsent opplyser at både rakettladning og utløsersnor må 
sendes sammen med fallskjerm ringte jeg til produsent og snakket med tekniker i 20min, ca 
1/2 time før hendelsen, for å finne en løsning på dette. Problemet var at utløsersnor med 
påsatt håndtak ikke passer gjennom en metall- gjennomføring bak copilot-sete og 
utløsersnor må derfor demonteres. Flytekniker nevnte at de fleste flyprodusenter monterer 
dette på en måte som gjør raketten utilgjengelig og vedlikehold dermed meget vanskelig, de 
tenker ikke på at dette skal tas ut for kontroll av eier uten å demontere selve flyet. Tekniker 
anbefalte å IKKE demontere utløseren, men innrømte at jeg måtte gjøre det for å kunne 
sende hele redningssystemet. Jeg fikk to løsningsalternativer, der den ene involverte 
demontering av utløservaieren på undersida av raketten. Siden den delen, til tross for 
demontering av selve rakettladningen, fremdeles er vanskelig tilgjengelig og jeg ville være i 
en utsatt posisjon, valgte jeg den andre løsningen, nemlig å demontere kabelen på håndtak-
sida og dra så kabelen gjennom flyet. Jeg fikk opplyst mange faremomenter av hva som skal 
unngås ved denne prosessen. Demontering av raketten og håndtaket gikk problemfritt. Jeg 
var klar over å avlaste vaieren hele tida for ikke å utløse ladningen. For sikkerhets skyld la 
jeg ladningen slik at den pekte på sida, bakover og vekk fra meg. Etter fjernet håndtak dro 
jeg ledningen gjennom hullet i metallplata. Hullet har en kantbeskyttelse i form av en 
gummimuffe. Da jeg nådde enden av utløsersnor tok jeg tak på vaieren, begge sider av 
hullet, for å avlaste vaieren for så å dra begge deler gjennom hullet / gummimuffen. Jeg 
anvendte lite kraft og brukte kun jevne bevegelser (ingen rykk), var klar over at ladningen var 
skarp. Så utløste raketten momentant med et voldsomt smell og skader oppsto på mange 
steder av flyet (og bygningen) samtidig. Det viste seg i etterkant at plastikktrekk rundt vaieren 
hadde løsnet fra metallhylse på enden av vaieren. Selve vaieren lager en bøy på enden og 
er festet av Nicopress lignende type. Vaierenden og hylse (som skjulte dette – det så ut som 
om denne var fremdeles på plastikktrekk) ble sittende fast i gummimuffe samtidig som 
plastiktrekk ble dratt videre nedover. Dette utløste ladningen etter få cm, uten at jeg hadde 
noe mistanke om å ha lagt belastning på vaieren. 
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Hendelsen medførte ingen personskade (bortsett fra en lett hjernerystelse), men hadde 
rakettholderen (som måtte skrus løs for å komme til utløservaieren) ligget i en annen retning, 
hadde utgang av hendelsen vært dødelig. Dvs. potensiale for en alvorlig hendelse er stort og 
bør gjøres kjent for mikroflyeiere som forventes av at de demonterer systemet for å 
overholde vedlikeholdsintervallene. 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN 
Flere årsaker:  

a) Drag på plastisoleringen rundt utløservaieren ved gjennomføring gjennom metallplate 
utgjorde en forskyvning på ca. 3cm som la belastning på utløservaieren og fyret av raketten. 

b) Konstruksjonsmåte (innbygging) i flyet som gjør en senere tilgang meget vanskelig 
(bekreftet av flyingeniør som inspiserte maskinen etter skade). 

c) Pliktoppfyllende tilnærming, dvs. forsøk å etterkomme krav fra produsent om å få både 
rakett og innebygd utløservaier tilsendt i tillegg til allerede utbygd fallskjerm. Jeg ble anmodet 
av flere om å «utvide» inspeksjonsintervall selv, eller la være å sende hele enhet (kun 
skjerm). 

KLUBBENS OPERATIVE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE 
Etter de opplysninger jeg har fått og gjennomgang av rapporten til eier av luftfartøyet, går det 
frem at eier har fulgt de henvisninger og prosedyrer som er oppgitt fra produsent. Slik jeg 
vurderer eiers rapport er den ærlig, god og utfyllende. 
 
Som operativ leder i GFK mikro mener jeg eieren ikke kan lastes for hendelsen, men at tiltak 
må iverksettes for å unngå fremtidige ulykker. 

Da demontering kan være forskjellig fra de forskjellige flytyper medfører arbeidet risiko. 
Utskifting av nød-skjerm virker å kunne være forbundet med økt risiko for skader på fly og 
mennesker. Det bør derfor utarbeides prosedyrer for hver enket flytype og skjerm hvordan 
slik demontering skal gjennomføres i fremtiden. I tillegg bør alle klubber og eiere av mikrofly 
gjøres oppmerksom på problemet så snart som mulig for å unngå gjentagelse av denne type 
hendelser. 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER 
Jeg var under demonteringen varsom og forsiktig i framgangsmåten, samt konfererte med 
produsenten av redningssystemet flere ganger. Dette medførte at hendelsen ikke endte i 
personskade. Likevel ikke forsiktig nok. Likevel er det vanskelig for meg å foreslå tiltak her 
(«lessons learned»): Skulle jeg gjort samme om igjen, er jeg kun klar over enda en ting jeg 
IKKE skulle ha gjort, men problemet med å ta ut utløservaier hadde fremdeles vært der, uten 
å ha en definitiv løsning på HVORDAN den på en trygg måte kan demonteres. Forslagene 
går derfor ut på tekniske modifikasjoner i flyet. 

a) Forandre design av innmontering av utløservaieren og evt. raketten som forhindrer at man 
må ta utløseren fra hverandre. Monteringsmåte av raketten som flyfabrikkene velger er et 
stort problem ihht. Junkers Profly, og de får mange henvendelser pga. dette. 
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b) Innføre et krav til en sikringsmekanisme på selve raketten som gjør det mulig å koble den 
fra utløservaieren. Også her har produsenten bekymringer (ref. samtale med tekniker), siden 
de får tilsendt skarpe ladninger som er utilstrekkelig sikret. 

c) Evt. dispensasjon fra krav om å sende rakett og utløservaieren sammen med fallskjerm 
(som skal re-pakkes og byttes ladning på). 
 

FLYTRYGGINGSKOMITÉENS UTTALELSE 
(Publiseres når ferdigbehandlet) 
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