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Menneskelige faktorer er vanlige årsaker til ulykker: 
• Hukommelse svikter (inkludert glemme et trinn i 

arbeidsprosessen eller et sikkerhetstiltak) 
• Svekket dømmekraft eller redusert resonnement. 
• Uoppmerksomhet eller distraksjon.



Under utrulling svikter Venstre hjullegg, brudd ved 
sveis i oppheng. Skade på Venstre vinglet. Skaden 
skjedde pga. hard landing som igjen var forårsaket av 
tidlig utsteiling (for høyt over bakken). Vær og vind 
var ikke en faktor i denne hendelsen.



Under takeoff tok jeg av med flaps og trim innstillt på "takeoff" 
posisjon.  tok av på "ground effekt"   i det jeg lettet på "ground
effekt" kom det vindkast og jeg tok av ca 5meter høyde og 
venstre ving stallet ut pga alt for lav hastighet og havnet 180 
grader turn på nesen også på halen.

Dette resulterte i nesen på flyet og halen bristet, nese hjul og 
høyre hovedhjul knakk.  Ingen skader på noen av vingene eller 
høyderor. Ingen personskader.



Under vedlikehold av Rotax 912 iS motor ble det observert tydelige tegn på lekkasje 
av kjølevæske ved at det var avleiringer av tilsetningsstoffer på motor, slanger og 
brannvegg. 

Undre kjølevannslange til sylinder #3 ble funnet skadet og på det nærmeste helt 
avrevet i området for slangeklemme på nippel inn på sylinder topp. Konsistensen på 
gummislange var geleaktig. 

Typisk tilstand på gummi som har blitt påvirket av olje men som ikke tåler det. En 
liten oljelekkasje fra sylinder topp har over lang tid ødelagt tilstanden på 
gummislange. 

Vi har vært veldig nære fullt tap av kjølevæske under flyging med tilhørende 
varmgang og motorkutt. Slangen virket til å være en original Rotax slange, selv om 
ikke slangeklemme var original. Denne erfaringen gjelder for alle Rotax 912/914 
motorer.



HENDELSESFORLØP. På tur fra Engeløya til Andørja i Troms. Etter ca 10 minutters flyvning 
over sjø kuttet motoren ganske momentant. 

Jeg kjente da lukt av svidd gummi samt en eim av bensin. Jeg stengte kran for bensin, sendte 
MAYDAY og slo av tenningen. Satte deretter flyet i stup, nær Vne, for å øke fart for landing på 
sjø. 

Straks etter landing som gikk meget bra skjøt jeg opp to røde signalskudd for å lede 
helikopter samt gjøre noen hyttefolk oppmerksom. Hadde da fått kontakt med 
Hovedredningssentralen via mobiltelefon. 

Ble deretter tauet inn til en flytebrygge og fortøyd. Dagen etter undersøkte jeg flyet. Ca. 5 
cm. fra sylinder var eksosrør knekt rett av ved siden av en sveis. Varme fra sylinder hadde 
smeltet et bensinrør, samt en ledning til ene tenningssystem.



• Normal innflygning med crossvind fra øst mot vest og høyrerunde med landing i tilnærmet null vind fra nord mot syd, 
rullebane 15. 

• På base la jeg inn 2. hakk flaps som normalt, og motoren gikk på ca 3500 rpm (litt over tomgang). Stabil og normal 
innflygning og så ut til å treffe godt. 

• Ventet med å sette siste hakk flaps da det av og til er downdraft i nordenden av rullebanen. Da vi passerte 
rullebaneterskelen i 2-3 meterst høyde la jeg inn siste hakk flaps før utflating. 

• Fløy inn på normal innflygningshastighet 60MPH. I det jeg la inn siste hakk flaps sluttet vingen rett og slett å bære. Det 
opplevdes som en stall i lav høyde. 

• Ved første berøring med rullebanen knakk venstre hovedlegg og vi skled på buken bortover rullebanen. Siden venstre 
hjul og hovedlegg var brukket skjente flyet litt mot venstre i «utrulling». 

• Bonden som eier flyplassen  tar i mot fyllmasse fra lastebiler som dumpes i nordenden av rullebanen for å forlenge 
rullebanen. Han har hatt problemer med at lastebiler har snudd i nordenden av rullebanen og laget dype spor i en bløt 
rullebane. Dette har medført ekstraarbeid for bonden som må «reparere» rullebanen og fjerne sporene. For å slippe 
denne jobben har bonden lagt ut tømmerstokker mellom rullebanen og veien som lastebilene skal bruke ved tipping av 
fyllmasse. 

• Dessverre endte «utrullingen» med et sammenstøt med disse tømmerstokkene som er plassert der i beste mening. Jeg 
tror skadene på høyre vingehalvdel, knekt nesehjul og bulker i kabinen kom med sammenstøt med tømmerstokker og 
ville vært unngått om ikke stokkene var der. 

• Heldigvis kunne vi gå ut av flyet helt uten personskade. Flyet vil ikke bli reparert. 
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Tema sikkerhetsmøter klubb
• Stabilisert innflyging

• Luftromskrenkelser (Airspace Infringement) 
& Rullebaneinntrengning (Runway incursions)

• Teknisk vedlikehold - dokumentasjon
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Stabilisert innflyging
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Hva er utfordringen?

Et fly må oppfylle visse kriterier på innflyging for å kunne 
lande trygt. Dette er fordi et fly under flyvning, besitter mye 
energi som må reduseres under nedstigning, landing og 
utrulling. Det handler om å administrere energi.

Uavhengig av flytype eller erfaringsnivå, er en stabilisert 
innflyging nøkkelen til å opprettholde kontroll over flyet og 
sikre en trygg landing 
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Hva er stabilisert innflyging?
En stabilisert innflyging er når piloten etablerer og opprettholder 
en konstant glidebane mot et forhåndsbestemt punkt på 
landingsbanen. Den er basert på pilotens vurdering av visse visuelle 
ledetråder, og avhenger av opprettholdelsen av en konstant 
landingshastighet og konfigurasjon.

• Retning lateralt og vertikalt
• Hastighet
• Gjennomsynk
• Krengningsvinkel
• Landing konfigurasjon (flaps, slats, landing gear)
• Riktig power setting
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Meråker 2020



Ulykken inntraff etter tap av kontroll på grunn 
av sammenstøt med tretopper under siste del 
av innflygingen.

Det ble ikke gjennomført en formell brifing knyttet 
til flytypeutsjekkens innehold før eller i løpet av 
flytypeutsjekken. Landingsrunder ble ikke 
gjennomgått, og eleven gikk ut fra at standard 
prosedyre ville bli benyttet.

På siste landingsrunde ble eleven instruert til å 
fly høyre medvindslegg, og å holde en 
flygehøyde lavere enn standard flygehøyde og 
flyplassens operative anbefaling. 
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Gjølstad 2020



På siste landing entret de en lang finale og 
planla å lande mot nord ca. halvveis inn på den 
700 meter lange rullebanen.

Det ble ikke fløyet en standard landingsrunde, 
sjekklister ble ikke brukt, flaps ble ikke satt for 
landing og flyet landet halvveis inn på 
rullebanen. 

Eleven og instruktøren hadde verken planlagt eller briefet
en landing ved vindpølsa som er lokalisert omtrent 
halvveis ned rullebanen. Dette var noe som ble bestemt 
rett etter at de fløy inn i kraftig turbulens under 
utklatringen.
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Kunne disse ulykkene vært unngått hvis en 
stabilisert innflyging hadde vært praktisert?
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Luftromskrenkelse (AI)
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Luftromskrenkelse (AI)

Var på rundtur fra Rakkestad der flighten foregikk i ca 2000 fot msl. Etter å ha 
passert Son var oppmerksomheten rettet ut mot Oslofjorden. I den den 
forbindelse ble jeg desverre ikke klar over at jeg kom inn i Rygge kontrollsone i 
en høyde på ca 2200 fot før jeg var på god vei ut av sonen. Uheldigvis var jeg kun 
på frekvens 123,500 under tiden i det området. Kunne vært på Rygges frekvens 
119,500, men i mitt hode var jeg som nevnt ikke i kontrollsonen. Etter landing på 
Rakkestad ca 40 min senere ble jeg kontaktet av klubbens sikkerhetsansvarlig 
med beskjed om å ringe kontrolltårnet på Rygge. Jeg var da veldig bevist på hva 
det gjaldt og hadde en konstruktiv samtale med vakthavende flygeleder.
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Rullebaneinntregning (RI)
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Rullebaneinntrengning (RI)

Startet med taxing fra flyklubben mot RWY uten klarering -
misforstod ATC. De var oppmerksomme og stanset ved å 
rope opp og be meg vente på klarering for dette. Hadde da 
taxet ca halve distansen til holding point A6 på ENVA.
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Rullebaneinntrengning (RI)

Beskrivelse fra AVINOR: LHT er på rullebanen. LNYxx gir beskjed at han taxier til 
holding punkt på twy C fordi han ser at vi har folk som arbeider på rullebanen. Jeg 
svarer med roger, standby vi har bakkemannskap på rullebanen. I det LHT begynner 
å nærme seg twy for å komme seg av rullebanen entrer LNYxx rullebanen på eget 
initiativ for å line up. Jeg gir beskjed til LNYxx når bakkemannskapet har kommet 
seg av rullebanen at han får runway free og han leser runway free tilbake. AFIS har 
rapportert en hendelse hvor LN-Yxx entret rullebane før frasen "rwy free" var 
uttalt. PIC i LN-Yxx mener rullebanen var klar for "line-up" i og med at kjøretøyer 
som var på banen hadde forlatt banen og følgelig ikke til hinder.
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Teknisk vedlikehold 
- dokumentasjon
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BSL B 2-5

§ 7. Ved modifikasjon og reparasjon av flymateriell til luftfartøy som omfattes av forskriften her, skal 
fabrikantens underlag benyttes

§ 8. For å sikre at flymateriell til luftfartøy som omfattes av forskriften her holdes i kontinuerlig 
luftdyktig stand skal deler, utstyr mv. anskaffes fra fabrikanten

§ 9. I tilfelle hvor vedlikeholdsprogram eller vedlikeholdsinstruks er tilgjengelig, vedlikeholdes 
luftfartøy i henhold til vedlikeholdsprogrammet eller vedlikeholdsinstruksen
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Relevant instruks?
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