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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.  



 

 
 

 

 
Granskningsrapport etter havari med 

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

Stafsberg 14. juli 2015 

 

 
 

- 19 - 

 

 

 
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.  
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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 



 

 

 

 
 

 

 

NORGES LUFTSPORTFORBUND 
Mikroflyseksjonen   
GK 1-2015 
 
Tilleggsnotat til 

Rapport  
MIKROFLYULYKKE VED HAMAR FLYPLASS 
STAFSBERG 14. JULI 2015 
MED DYNAMIC WT9 
LN-YSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Presisering av punkter i rapporten 
 

Granskningskommisjonen (GK) har fått tilbakemeldinger fra Hedmark Flyklubb om at 

følgende punkter kan danne grunnlag for misforståelser. GK vil derfor komme med følgende 

presiseringer: 

 

2.4 «Piloting» 2. avsnitt 
 

I dette kapittel vil GK tilføye følgende tekst: 

 

Ved den andre testflygingen som GK fikk utført, ble det dokumentert at DynamicWT-9 med 

pitotsystem tilsvarende ulykkesflyets steiler ved en lavere indikert hastighet enn det som 

oppgis i POH. Til tross for dette, men i kombinasjon med krengning og sannsynlig manglende 

monitorering av indikert hastighet, kom flyet inn i en situasjon der vingen(e) steilet med 

påfølgende spinn.  

 

2.10 Teoretisk beregnet steilehastighet 2. avsnitt 

 

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 CAS. GK har under testflygingene avdekket at 

Dynamic WT-9 med det nye pitotsystemet steilet på en vesentlig høyere indikert hastighet enn 

med det gamle pitotsystemet. 

 

3.1 «Findings»: et sammendrag av hendelsesforløp 

 

3.1.8  Rapportens tekst: 

Den økte vekten og feil oppgitt steilehastighet fra produsenten medførte at flyet steilet 

ved en høyere hastighet enn oppgitt i flyets håndbok. 

 

Presisering fra GK: 

Teoretisk beregning av den økte vekten og oppgitt steilehastighet fra produsenten viser at 

steilehastigheten er høyere enn oppgitt i flyets håndbok. Imidlertid viste testflyging med 

tilsvarende pitotsystem som på ulykkesflyet at flyet steilet ved en lavere indikert hastighet enn 

oppgitt i POH.   

 

Oslo 14.12.2015 
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4.2  PART 91—GENERAL AVIATION OPERATIONS 

4.2.1  Part 91 Trends 

Part 91 applies to all civil aviation operations, not including operations under parts 121, 129, 
133, 135, 136, and 13715.  Part 91 operations encompass a variety of flight operations, which 
includes, but is not limited to, personal operations, business/corporate flying, aerial observation, 
skydiving, ferry flights, flight instruction, air race/show, and banner tow. 

More weather-related accidents involved aircraft operating under part 91 than those operating 
under any other 14 CFR part.  Overall, 88 percent (1,532) of all weather-related accidents from 
2003 through 2007 involved part 91 operations.  Weather was a cause or contributing factor in 
20 percent16 of all part 91 accidents over the study period, resulting in weather being cited as a 
cause or contributing factor 1,960 times.  However, weather-related accidents involving 
part 91 operations have decreased since 2003 (see figure 37).  In 2007, a 23 percent reduction 
(356 to 274) in weather-related accidents occurred in part 91.  The majority of the part 91 
weather-related accidents (72.1 percent) were categorized as personal operations (1,105 out 
of 1,532). 

15  Part 91 does not include moored balloons, kites, unmanned rockets, and unmanned free balloons, which are 
governed by 14 CFR part 101 and ultralight vehicles operated in accordance with 14 CFR part 103. 
16  From 2003 to 2007, there were 7,649 part 91 accidents. 
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Figure 37.  Part 91 Weather-related Accidents by Year 2003–2007 

Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 

The weather factors that contributed to part 91 accidents include wind, visibility/ceiling, 
high density altitude, carburetor icing, updraft/downdraft, precipitation, turbulence, icing, 
windshear, thunderstorm, thermal lift, temperature extremes, and lightning (see figure 38). 
The majority of weather-related accidents (82.6 percent) occurred during the day, while 
9.8 percent occurred at night or during night/dark conditions (see figure 39). 
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Figure 38.  Part 91 Weather-related Citations by Weather Condition 2003–2007 

Not mutually exclusive.  Total number of part 91 weather citations = 1,960. 
Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 

Figure 39.  Part 91 Weather-related Accidents by Light Condition 2003–2007 

Total number of part 91 weather-related accidents = 1,532. 
Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 
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4.2.2  Most Common Weather Factor for Part 91 Operation—Wind 

Wind was the most common cause or contributing factor in part 91 weather-related accidents.  
Of the 1,960 part 91 weather-related citations, wind was cited as a cause or contributing factor 
1,047 times during the study period (see figure 38 above).  Wind also was the most common 
cause or contributing factor of part 91 operations, except for executive/corporate, air race/show, 
skydiving, and banner tow.  The highest number of wind accident citations were for crosswind 
and gusts, followed by tailwind (see figure 40). 

Figure 40.  Breakdown of Part 91 Wind Citations 2003–2007 

 

Not mutually exclusive.  Total number of part 91 wind citations = 1,047. 
Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 

4.2.3  Injury Severity 

From 2003 through 2007, 50 percent of the 1,532 part 91 weather-related accidents resulted in 
no injuries; however, there were 37217 part 91 weather-related accidents involving fatalities, 
161 accidents with serious injuries, and 233 accidents with minor injuries.  These accidents 
resulted in a total of 733 fatalities, 284 serious injuries, and 466 minor injuries.  See appendix D 
to this study. 

                                                            
17  Injury accident counts represent the highest level of injury that occurred for each accident. 
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In 2007, there were 56 weather-related accidents that resulted in fatalities, a decrease of 
41 percent from 2003, when there were 95 accidents involving fatalities (see figure 41).  
Minor injuries also decreased by 34.3 percent from 2003, while serious injuries remained 
relatively steady, averaging 32.2 percent per year. 

Figure 41.  Part 91 Weather-related Accidents by Injury Severity 2003–2007 

 
Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 

4.2.4  Pilot Qualifications 

The qualifications and ratings held by the pilot or pilots involved may be a factor in an accident.  
Out of the 1,532 part 91 weather-related accidents, 179 of the pilots in command (PIC)18 
involved held airline transport pilot (ATP) certificates, 460 held commercial pilot certificates, 
773 held private pilot certificates, 5 held recreational pilot certificates, 90 held student pilot 
certificates, and 25 were not indicated.19 

                                                            
18  PIC information is based on NTSB data indicating that the pilot labeled as “pilot 1” is the PIC. 
19   The accident data used to compile the pilot certification statistics in this report indicate the certificates and 
ratings held by the pilots involved in accidents, but does not necessarily indicate the certificate under which a pilot 
was operating at the time of an accident.  For example, a pilot could hold a private pilot certificate with rotorcraft 
category rating, and a commercial pilot certificate with only an airplane rating.  If the pilot were involved in an 
accident while flying a rotorcraft, the pilot would still be indicated as holding a commercial certificate, even though 
he or she was exercising privileges under the private pilot certificate at the time of the accident. 
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The experience of the pilot or pilots may also correlate to accident rates.  Data analysis shows 
that private pilots who have accumulated a minimal number of flight hours without an instrument 
rating had the most number of weather-related accidents.  The accident rate as a function of total 
flight time increases as the pilot accrues time, and subsequently declines.  The probability of 
having a weather-related accident peaks for private pilots at approximately 175 to 225 hours of 
total flight time (see figure 42).  Accident probability for commercial pilots peaks at 
approximately 700 to 1,200 hours total flight time. 

Figure 42.  Accident Rate as a Function of Pilot Flight Time 2003–2007 

 
Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 

4.2.5  Part 91 Type of Operation 

The majority of part 91 weather-related accidents (72.1 percent) occurred during personal 
operations, accounting for 1,105 accidents over the study period (see figure 43).  Instructional 
flights (183) accounted for the second highest number of accidents (11.9 percent).  Operations 
that accounted for less than one percent of part 91 accidents include aerial observation, ferry, 
public use, executive/corporate, air race/show, flight test, skydiving, banner tow, aerial 
application,20 glider tow, and external load21. 

                                                            
20 These reports are classified as part 91 as opposed to part 137. 
21 These reports are classified as part 91 as opposed to part 133. 
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Figure 43.  Part 91 Weather-related Accidents by Type of Operation 2003–2007 

 
Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 

ASIAS staff calculated the weather-related accident rate for aerial observation, instructional, 
personal, business, and corporate operations based on data available from the 
FAA Administrator’s Fact Book, which only provided the data for these specific part 91 
operations.  The rate of weather-related accidents for personal flights was 2.27 accidents per 
100,000 flight hours (see figure 44).  Aerial observation, instructional, business, and corporate all 
had weather-related accident rates less than 1 accident per 100,000 flight hours. 

Figure 44.  Part 91 Weather-related Accident Rate by  
Type of Operation 2003–2007 

 
Source:  FAA Administrator’s Fact Book November 2005, December 2006, and March 2009 
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4.2.6  Representative Accident Study (McMinnville Municipal Airport, 
McMinnville, Oregon); NTSB Accident Number SEA03LA036 

Pilot Qualifications 
The PIC held a private pilot certificate (without instrument rating) with 74 hours of total 
flight time, 5 flight hours in make and model, and 7 flight hours in the past 90 days at the time of 
the accident. 

Accident Synopsis 
The pilot, who was landing in gusty crosswinds, had already made one landing and was on the 
landing roll of his second when he encountered crosswinds that lifted the aircraft’s left wing in 
the air.  At the same time as the wing was being lifted, the aircraft started drifting toward the 
right side of the runway.  As the pilot attempted to get the wing down using aileron deflection 
and tried to get the aircraft heading straight down the runway, it felt to him like the aircraft was 
going to cartwheel.  He therefore decided to let the aircraft go off the side of the runway in the 
direction it was headed.  After departing the runway, the aircraft encountered soft terrain, 
whereupon the nose gear dug in and the aircraft nosed over.  According to the pilot, except for a 
minor nose wheel shimmy, there did not seem to be any problems with the aircraft’s controls. 

Probable Cause 
The probable cause of the accident was the pilot’s inadequate compensation for wind conditions 
and his failure to maintain directional control during the landing roll.  Factors include gusty 
crosswinds and soft terrain in the area where the aircraft departed the side of the runway. 

Findings 
The NTSB found the following to be a cause or contributing factor in the accident study. 

Occurrence # 1 
LOSS OF CONTROL – ON GROUND/WATER 
Phase of Operation:  LANDING – ROLL 

Event 
Seq # Subject Modifier Personnel Cause/Factor 

1 Directional Control Not Maintained PIC Cause 
2 Compensation For 

Wind Conditions 
Inadequate PIC Cause 

3 Weather Condition Crosswind  Factor 
4 Weather Condition Gusts  Factor 

Occurrence # 2 
ON GROUND/WATER ENCOUNTER WITH TERRAIN/WATER 
Phase of Operation:  LANDING – ROLL 

Event 
Seq # Subject Modifier Personnel Cause/Factor 

1 Terrain Condition Soft  Factor 
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Commentary 
This accident represents one of the common accident scenarios involving wind in 
general aviation.  Many of these wind-related accidents involved situations in which the pilots 
could not maintain control of the aircraft in windy conditions during either takeoff or landing. 

4.3  PART 121—DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIER 
OPERATIONS 

4.3.1  Part 121 Trends 

Part 121 provides the operating rules for domestic, flag, and supplemental air carrier operations.  
There were 168 part 121 accidents from 2003 through 2007.  Of those accidents, 
57 (33.9 percent) were weather-related, resulting in 64 weather-related citations.  Part 121 
operations accounted for 3.3 percent of all weather-related accidents from 2003 through 2007.  
There were 18 part 121 weather-related accidents in 2003.  The number of accidents decreased to 
10 accidents in 2004 and remained relatively unchanged from 2005 to 2007 (see figure 45). 

Figure 45. Part 121 Weather-related Accidents by Year 2003–2007 

 
Source:  NTSB Aviation Accident and Incident Database 

The weather factors that contributed to part 121 accidents were turbulence, wind, precipitation, 
thunderstorms, lightning, and visibility/ceiling (see figure 46).  During the timeframe of the 
study, 66.7 percent of all part 121 weather-related accidents occurred during the day, while 
26.3 percent occurred at night or during night/dark conditions (see figure 47). 
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Position

Loss of Control In-Flight
15POS19 5 August 2015

POSITION
A strong upset prevention and recovery training (UPRT) program provided throughout a pilot’s career is an 
effective means to mitigate loss of control in-flight incidents.

INTRODUCTION
Loss of Control In-Flight (LOC-I) has been a contributing factor in aircraft accidents. LOC-I incidents are typically 
induced by aircraft systems, environment conditions, and/or pilot actions. Additionally, the loss of control may 
startle, as well as confuse the flight crew which can delay an effective response.   

The pilot  must be well trained and have recency of experience in order to effectively recover from any upset. 
UPRT should be provided throughout a pilot’s career, and focus on skill development to prevent, recognize and 
recover from such events.

DEFINITIONS
 ■ Aircraft upset. An airplane, in flight, unintentionally allowed to exceed the parameters normally experi-

enced in line operations or training:
 ■ Pitch attitude greater than 25 degrees nose up.
 ■ Pitch attitude greater than 10 degrees nose down
 ■ Bank angle greater than 45 degrees.
 ■ Within the above parameters, but flying at airspeeds inappropriate for the conditions.

 ■ Undesired Aircraft State. A position, condition, or attitude of an aircraft that reduces or eliminates safety 
margins, including low energy states.

 ■ Startle. An uncontrollable, automatic muscle response, raised heart rate, blood pressure, etc., elicited by an 
event that violates a pilot’s expectations.

 ■ Surprise. An unexpected event that violates a pilot’s expectations and can affect the mental processes used 
to respond to the event.

 ■ Prevention. Pilot actions to avoid any divergence from a desired airplane state.
 ■ Recognition. Pilot recognition of conditions of an impending divergence, a developing or developed upset.
 ■ Recovery. Pilot actions that return an airplane that is diverging to a safe airplane state.
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TRAINING PHILOSOPHY
UPRT is additional specialized training that should be taught both as a stand-alone course and be fully integrated 
throughout the overall training scheme, including initial and recurrent training. UPRT should not be used to 
replace training requirements for basic flying skills training.

Initial Training. Theoretical knowledge and flight instruction for the issuance of license shall include upset 
prevention and recovery training. The flight instruction shall include on-aeroplane training.

Recurrent Training. While basic aerodynamics and unusual attitude training are required elements for a pilot’s 
private, multi-crew, commercial, and airline transport pilot license, it is important to reinforce and expand upon 
this training throughout a pilot’s career. 

IFALPA recommends that a UPRT refresher course be provided at least once each 36 month period. Certain 
aspects of the course should be carried out annually (ICAO Doc 10011).

Train-to-proficiency.  Upset prevention and recovery is a training manoeuvre and should not be considered an 
evaluation manoeuver during a check ride.

INSTRUCTORS
Instructors should undergo specific UPRT instructor training prior to providing UPRT to other pilots. Since 
instructors are key to the success of any training, specialized instructor skills and training are necessary for the 
proper delivery of UPRT.

 ■ Be trained and qualified to conduct training in the FSTD or aircraft.
 ■ Understand the capabilities and limitations of the FSTD, to avoid negative transfer of training.
 ■ Hold a certificate and rating in the category, class and type of aircraft for which they are training.
 ■ Have operational experience on type.
 ■ Must have received specialized UPRT instructor training.

SIMULATORS
Motion limitations for each specific FSTD used for UPRT have the potential to introduce negative transfer of 
training. 

Simulators must meet the following requirements: 
 ■ Approved by the Regulator to provide UPRT.
 ■ Updated to meet the latest industry simulator standards for UPRT.
 ■ Provide proper cues.
 ■ Only be used within the capabilities of the aerodynamic model. Type specific “representative” data must be 

available to conduct accurate aerodynamic stall training.

AIRCRAFT
Aircraft used to deliver UPRT training must meet the following requirements:

 ■ Provide a margin of safety for the manoeuvring to be performed.
 ■ Have an all-attitude/all-envelope capability.
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INDUSTRY DEVELOPED GUIDANCE
IFALPA recommends the use of Industry developed guidance for Upset Prevention and Recovery Training. These 
resources include the following:

 ■ Industry Airplane Upset Recovery Training Aid (AURTA), Revision 2.
 ■ RAeS paper - “Aeroplane Upset Recovery Training, History, Core Concepts & Mitigation”.
 ■ FAA Advisory Circular 120–109, “Stall and Stick Pusher Training”.
 ■ ICAO UPRT Manual (doc 10011).
 ■ IATA  Guidance Material and Best Practices for the Implementation of UPRT.

TRAINING CONSIDERATIONS
The main challenge is to provide realistic training that can be retained by the flight crew.

Academic Knowledge. Academic instruction establishes the foundation from which situational awareness, 
insight, knowledge, and skills are developed, and therefore must be accomplished prior to training the associated 
flight events in an FSTD or aircraft.

Awareness and Prevention. Training with an emphasis on awareness and prevention provides pilots with the 
skills to recognize conditions that could lead to an upset event if not effectively managed. Training must be 
inclusive of the air carrier’s standard operating procedures (SOP’s) and Crew Resource Management (CRM) 
techniques for the most effective prevention and threat mitigation strategies.

Availability of Visual References. To develop a pilot’s ability to recover from an upset, FSTD manoeuvres 
training should be done in both visual and instrument conditions, as well as day and night. This allows pilots to 
practice recognition and recovery under all conditions in order to experience important physiological factors.

Pilot Monitoring. Training should emphasize crew interaction to vocalize the divergence conditions. A progres- 
sive intervention strategy is initiated by communicating a flight path deviation (alert), then suggesting a course of 
action (advocacy and assertion), and then directly intervening, if necessary, by taking the controls to prevent an 
incident or accident.

Startle or Surprise. The goal of using startle or surprise in training provides the crew opportunity to apply 
prevention and recovery skills in an unexpected and possibly alarming context.

©2015 The International Federation of Air Line Pilots’ Associations
IFALPA provides this data for information only, in all cases pilots should follow their company’s guidance and procedures. In the interests of flight safety, reproduction of this publication in 

whole or in part is encouraged. It may not be offered of sale or used commercially. 
All reprints must credit IFALPA.
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Rapport	nr.	18	/2015	
Fakta:		
Dato:																		 31.10.2015	
Type	hendelse:		Luftromsovertredelse	
Fly:																					 LS8/	LN-GCG	
Sted:																			 ENOP	
Pilot:																		 Sertifikatpilot	
Vær:																			 I/A	
Antall	om	bord:	1	
Personskader:			Nei	
Skader	på	fly:			I/A	
	
Hendelse:	
Luftromsovertredelse	i	forbindelse	med	bølgetur	fra	Oppdal.		
Vinden	var	denne	dagen	fra	sør-sørøst	og	dannet	gode	bølgeforhold	nord	for	plassen,	hvor	man	ellers	
ikke	flyr	så	ofte.		
XCsoar	ble	brukt	under	flygningen,	men	det	aktuelle	luftrommet	som	går	fra	FL135	til	FL95	er	relativt	
nytt,	og	luftromsfila	på	tablett'en	var	ikke	blitt	oppdatert	på	ett	år.		
Lurftrommet	ble	overtredet	med	ca.	2	km	i	horisontal	utstrekning	i	den	sørlige	delen,	10km.	nord	for	
Fagerhaug	flyplass,	med	700m	høyde.		
Loggfil	OLC:	http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightinfo.html?flightId=-1086854631		
Vil	nå	oftere	oppdatere	luftromsfila	fra	http://booking.seilfly.no/		
	
SUK	kommentar:	
Luftromsovertredelser	er	ofte	hendelser	som	bare	piloten	vet	om.		
Det	er	derfor	bra	at	luftromsovertredelser	blir	rapportert	slik	at	andre	kan	lære	av	det.	
SUK	er	enig	i	at	luftromsfilene	må	oppdaters	ofte.	
	
	
	



Rapport	nr.	19	/2015	
Fakta:		
Dato:																		 08.11.2015	
Type	hendelse:		Ufulstendig	montering	av	rorkoblinger	
Fly:																					 LS4/	LN-GIK	
Sted:																			 ENOP	
Pilot:																		 Sertifikatpilot	
Vær:																			 I/A	
Antall	om	bord:	1	
Personskader:			Nei	
Skader	på	fly:			I/A	
	
Hendelse:	
Dato-hendelse:	17/10	-8/11	
Rorkoblinger	ikke	skikkelig	festet	på	LS	4.		
Dårlig	sjekk	av	koblinger	ved	utsjekk	av	instruktør.	Instruktøren	bør	skjerpe	seg	
	
SUK	kommentar:	
En	utsjekk	på	et	seilfly	består	av	en	teoretisk	og	en	praktis	del	for	å	kunne	fly	seilflyet	trygt.	
Montering:	
Alle	som	monterer	seilflyet	skal	også	ha	opplæring	i	dette.	
Kritiske	punkter	under	monteringen	er	rorkoblinger.	
Dette	må	instruktøren	som	sjekker	ut	forsikre	seg	om	er	helt	forstått.	
	
En	god	praksis	i	noen	klubber	er	fordeling	av	kontrollen	for	å	oppdage	bedre	feil:	

En	monterer	flyet	og	signerer	for	dette.		
En	annen	tar	DI	og	signerer	for	dette.	

	
Ref	også:	Seilflyhåndboken	Kapittel	06	-	7.0	Utsjekksprosedyrer	for	seilfly.	



Rapport	nr.	20	/2015	
Fakta:		
Dato:																		 21.11.2015	
Type	hendelse:		Avgang	med	delvis	åpen	hood	
Fly:																					 LS8/	LN-GCG	
Sted:																			 ENOP	
Pilot:																		 Sertifikatpilot	
Vær:																			 1	knop	
Antall	om	bord:	1	
Personskader:			Nei	
Skader	på	fly:			I/A	
	
Hendelse:	
1)Canopy	ikke	i	lås	på	høyre	side	under	avgang.		
Låsestag	som	går	fra	canopy	og	skal	låse	av	canopy	i	bakkant	entret	ikke	hullet	i	koppen	der	det	normalt	
går	inn.	Dette	gjorde	at	det	ble	en	glippe	mellom	canopy	og	kroppen	på	flyet.		
Dette	ble	ikke	oppdaget	under	avgangs	sjekken.		
Etter	ca.	1	min	etter	avgang	ble	dette	oppdaget	og	seilfly	ble	slept	på	downwind	og	en	normal	landing	
ble	gjennomført.	Canopy	forble	låst	på	venstre	side	under	turen	og	det	var	ingen	tegn	til	bevegelser	i	
canopy.		
2)	Pilot	brukte	hel	varmedress	som	kan	ha	kommet	i	mellom	canopy	og	flykropp	når	canopy	ble	lukket	
og	forhindret	at	canopy	ble	helt	lukket	på	høyre	side.		
3)	Bedre	fokus	på	avgangsjekk	på	dette	punktet.		
	
SUK	kommentar:	
Å	kle	seg	varmt	er	fornuftig,	men	det	har	også	noen	utfordringer.	Varme	støvler	og	varmedresser	tar	
plass.	Det	blir	trangt	i	seilflyet	med	redusert	mulighet	for	bevegelse	som	det	må	det	tas	hensyn	til.		
	
SUK	er	er	enig	i	en	"bedre	fokus	på	avgangsjekk".	
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REGLER FOR FLYGING  
MED DRONE

CIVIL AVIATION AUTHORITY - NORWAY

200 M 150 M 50 M DU 50 M

120 M

§ Minst 150 m avstand til 
folkemengder med mer 
enn 100 personer 

§ Minst 50 m avstand til andres 
biler eller bygninger

IKKE FLY NÅR DU ER  
PÅVIRKET AV ALKOHOL §IKKE NÆRMERE  

LUFTHAVN ENN 5 KM §

Total vekt kan være opp til 2,5 kg

Maksimal hastighet er 30m/s (60 knop)

Du kan kun fly i dagslys!

Du kan fly så lenge du kan se dronen (VLOS)!

Dronen skal være merket med navn og 

telefonnummer!

 

Dronen skal være luftdyktig! 

Ikke fly nært ulykkessteder! 

Du skal vike for andre luftfartøy!

Ikke fly “First Person View” (FPV) uten utkikk!

Du må ha ansvarsforsikring!

Følger du ikke reglene kan du få bot.

§ Minst 50 m avstand 
til enkeltpersoner 

Bruk av drone opp til 2,5 kg
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Hovedtrekkene i forskriften for modellfly og RPAS

RO 1
Forskriften er utarbeidet slik at enkle operasjoner med mindre droner skal kunne skje uten godkjenning fra Luftfartstilsynet. Operatører som skal drive virksomhet som faller
inn under kategorien RO1 trenger derfor kun å melde fra til Luftfartstilsynet før oppstart om virksomheten.  

Som RO1-operatør må man følge alle generelle krav og begrensninger i forskriftens kapittel 3 og de operative kravene i kapittel 7. I tillegg er det i kapittel 4 gitt
regler/begrensninger om hvordan virksomhet i RO1 skal drives. Reglene setter blant annet vilkår for oppstart av virksomhet og krav til kompetanse for drift.

RO1-operatører kan kun benytte luftfartøy som veier opp til 2,5 kg og som har en maksimal hastighet på 60 knop. Alle operasjoner må skje innenfor innenfor synsrekkevidde
(VLOS) i dagslysperioden og innenfor de sikkerhetsavstandene som er fastsatt i § 51.

Du må også sørge for at luftfartøyet har høydemåler el.l. slik at du sikrer at flyging kun skjer under 120 meter. Fartøyet må også ha et sikkerhetssystem som automatisk
setter det på bakken hvis du mister kontrollen over det. Flyr du fartøy med faste vinger skal også du ha et tilleggssystem som sørger for at flyet kan lande kontrollert hvis en
nødsituasjon oppstår. En alternativ løsning er at en annen pilot kan kontrollere flyet med en sekundærradio hvis du mister forbindelsen.

RO1-operatører kan altså ikke operere i utvidet synsrekkevidde (EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS). RO1-operatører kan heller ikke operere høyere enn 120
meter.

RO1-operatører kan imidlertid operere luftfartøy som har en MTOM på 250 gram eller mindre både VLOS, EVLOS og BLOS, men maksimal flyhøyde er da 50 meter.
Sikkerhetsavstandene til folkeansamlinger, personer, motorkjøretøy og eiendom i § 51 andre ledd bokstav b og c gjelder ikke.

Operatør av RO 1 er uavhengig av skyld ansvarlig for skade eller tap som oppstår utenfor luftfartøyet som følge av at det brukes til luftfart.

Operatør av RO1 har plikt til å tegne forsikring som dekker erstatningsplikt overfor tredjemann.

Operatør er også pliktig å varsle Luftfartstilsynet når virksomheten opphører.

Luftfartstilsynet har hjemmel til å ilegge operatøren overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene i forskriftens kap 3 til 9.

Luftfartsreglene gjelder ikke for flyging med droner innendørs.

RO 2 og RO 3
Forskriften er bygget opp med kapitler, der ulike kapitler vil gjelde for hhv. RO1, RO2 og RO3.

Kapittel 1, 3, 7 og 11 gjelder for alle operatører. Kapittel 3 inneholder generelle krav og begrensninger. Kapittel 7 inneholder operative bestemmelser som gjelder for alle
operatørene, mens kapittel 11 inneholder enkelte sluttbestemmelser.

Kapittel 5 stiller tilleggskrav for RO2-operatører.

Kapittel 8 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO2-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette.

Kapittel 6 stiller tilleggskrav for RO3-operatører.

Kapittel 9 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO3-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette. Hvis en RO3-
operatør gjennomfører en operasjon som kommer inn under kapittel 8, gjelder disse bestemmelsene for flygingen. 

Luftfartsreglene gjelder ikke for flyging med droner innendørs.

Hovedtrekk RO1 Hovedtrekk RO2 og RO3 Hovedtrekk modellfly
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Krav til utstyr:

Fra 1. januar 2016 er det en del utstyr du må ha på plass for å kunne operere luftfartøy uten fører om bord. Dette gjelder også de som allerede har operatørtillatelse. Du må
sørge for at fartøyet ditt kan gjennomføre den flygingen du har planlagt. Skal du fly om natta må du være godkjent som RO2- eller RO3-operatør og luftfartøyet må ha
markeringslys.  Dagslys vil si på dagtid når solen er mer enn 6° over horisonten. I "Almanakk for Norge" kan du finne tussmørketabell for hele Norge.

Skal du som er RO2- eller RO3-operatør fly utenfor synsrekkevidde (BLOS) må fartøyet være utrustet med lavintense lys som lyser hvitt og med minst 10 candela lysstyrke. 
Dette lyset må også rotere (strobelys) og ha minst 20 blink i minuttet. 

Du må også sørge for at luftfartøyet har høydemåler eller lignende slik at du sikrer at flyging skjer under 120 meter. Fartøyet må også ha et sikkerhetssystem som automatisk
setter det på bakken hvis du mister kontrollen. Flyr du fly (faste vinger) skal også du ha et tilleggssystem som sørger for at flyet kan lande kontrollert hvis en nødsituasjon
oppstår. En alternativ løsning er at en annen pilot kan kontrollere flyet med en sekundærradio hvis den du har mister forbindelsen.

Krav til organisasjon:

Du som er ansvarlig leder eller operativ leder må sette deg inn i og opparbeide kunnskap om de faktorer som kan være av betydning når du skal operere RO2 og RO3. Dette
vil eksempelvis være emner som sikkerhet, luftrom, kommunikasjon, signaltetthet eller annen relevant informasjon innen luftfart (NOTAM, AIC, AIP, lokale
luftromsbegrensninger med mer).  Teknisk leder må kunne dokumentere eller godtgjøre nødvendig kompetanse innenfor fagområdet. Ansvarsområdet for ledende personell
bør beskrives i operasjonsmanual.

Luftdyktighet:

Operatører kan bare benytte luftfartøy som kan dokumenteres luftdyktig. Du må kunne legge fram dokumentasjon for konstruksjon, styresystem og øvrige systemer. Du må
også ha dokumentert hvordan praktisk vedlikehold skal gjøres. Det må gå fram av dokumentene at luftfartøyet med alle sine systemer er testet for den planlagte bruken.

Har du et fabrikkbygd fartøy bør du holde deg til fabrikkens anbefaling for vedlikehold. Det skal utarbeides et vedlikeholdsprogram for luftfartøyene hvor det blant annet skal
fremgå når komponenter skal skiftes ut. Vedlikeholdsprogrammet må også ha en prosedyre for oppdatering av innhold i programmet. Flygetid og brukstid for kritiske
komponenter skal loggføres.  For luftfartøy eller komponenter som det ikke finnes anbefalinger for, må grunnlaget for vedlikeholdsrutiner utarbeides av teknisk leder.

Kravene til luftdyktighet i § 41, for RO3, gjelder ikke før 1. januar 2017. Frem til denne dato gjelder kravene i § 33.

Søknad om godkjenning av luftdyktighet av luftfartøy eller system må fremsettes i god tid før 1. januar 2017.

Dokumentasjon for bruksområde:

Om fartøyet og systemene som hører til fartøyet skal brukes utenfor spesifikasjonene angitt i brukermanualen eller håndboka, må bruken være testet for de aktuelle forhold.
Bare ved å gjennomføre tester kan man forsikre seg om at systemet er luftdyktig i de spesifikke forholdene. Testresultatet skal skrives inn i brukermanualen eller håndboka.
Et eksempel:  test av  om en Phantom 3 kan flys i -15 C, hvor produsenten har spesifisert at brukstemperaturen er fra 0 til 40 grader C.

Vedlikehold:

Vedlikehold skal utføres etter det som er skrevet i fartøyets eller systemets vedlikeholdsprogram. Vedlikehold skal gjøres av teknisk personell som er godkjent av teknisk
leder. De som skal drive vedlikehold på aktuelt luftfartøy eller system må kunne dokumentere rett kompetanse, og må være i stand til å utføre vedlikeholdet etter
produsentens spesifikasjoner. Nødvendig kompetanse fra kurs og utdanning må kunne dokumenteres.

Merking:

Alle luftfartøy i kategoriene RO2 og RO3 skal være tydelig merket med et ID-nummer. Dette får du av Luftfartstilsynet når du blir godkjent som operatør. Nummeret skal være
godt synlig med trykte bokstaver og tall.

Sikkerhetsavstander, maksimal flygehøyde:

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.
Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det. Når du flyr skal du holdes deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander. Det er ikke tillatt å fly høyere
enn 120 meter over bakken eller vannet, og du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer.

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll . Dette innebærer at
personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter.

I visse tilfeller har RO3-operatører tillatelse til å fly nærmere enn 50 eller 150 meter, men kun hvis det foreligger uttrykkelig tillatelse til dette fra Luftfartstilsynet.

Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre. Når fartøyet er så lite kan du fly innenfor synsrekkevidde (VLOS), utvidet synsrekkevidde
(EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS), men ikke høyere enn 50 meter over bakken eller vannet. Sikkerhetsavstandene til personer, kjøretøy og bygninger gjelder
ikke. Også denne flygingen skal skje på en hensynsfull måte overfor andre.

Modellfly
Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har fører ombord" og "innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer".  Det
må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy. I media brukes som oftest begrepet droner når modellflyging omtales.

All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade. Flygingen skal heller ikke være til
sjenanse for allmennheten. All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade.
Flygingen skal heller ikke være til sjenanse for allmennheten.

Modellfly skal ikke flys nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under fartøyførerens kontroll.  Under start og landing er det tillat at man
flyr nærmere enn 150 meter, for eksempel fordi man må være to personer for å sende opp modellflyet.
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Minsteavstanden på 150 meter kan kun fravikes hvis de det gjelder er innforstått med flygingen og risikoen
knyttet til flygingen. Hvis du får lov av den som eier en bygning eller et kjøretøy til å fly nærmere enn 150 meter,
så kan du gjøre det.

Fastsatte høyde- og avstandsgrenser gjelder ikke for flyging som skjer på en sikker måte i regi av
modellflyklubb. Modellflyklubben eller en organisasjon som klubben er en del av, må ha laget en håndbok med
regler og prosedyrer for flyging med modellfly som klubbmedlemmene følger. Dette betyr at ansvarsfull flyging
som skjer i modellflyklubbene kan fortsette. 

Hvis du som fører modellflyet har hjelp fra en annen som står ved siden av deg, og modellflyet alltid er godt
synlig for hjelperen, kan du fly ved hjelp av bilder fra kameraet i modellflyet. Dette kalles FPV ("First Person
View") -  denne metoden gir et inntrykk av å se ut av modellflyet. Når du flyr FPV skal modellflyet til enhver tid
være godt synlig for hjelperen din ("spotter"). Du som fører det skal alltid ha full kontroll over modellflyet. Flyging
med modellfly utenfor synsvidde er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å fly modellfly nærmere enn 5 km fra en lufthavn. Tenk deg en sirkel som har lufthavna i midten,
med 5 km radius. Om noe er en lufthavn eller ikke, finner man ut av navnet, slik som Oslo lufthavn eller Bergen
lufthavn. Det samme forbudet gjelder ikke for flyplasser som ikke er lufthavner.

Det er heller ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler.
Videre er det ikke tillatt å fly modellfly i restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller
politiloven. Det er ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av steder hvor det har skjedd en ulykke eller
annen ekstraordinær hendelse og nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde.

Hvis man ønsker å fly nærmere en lufthavn enn 5 km, for eksempel på en etablert modellflybane, må lokal
lufttrafikktjeneste på lufthavnen kontaktes slik at tidspunkt for modellflygingen kan avklares.

Den som flyr modellfly må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert våpen eller våpensystemer. Det er heller ikke tillatt å fly modellfly
påmontert raketter, fyrverkeri eller annet farlig utstyr.

Brudd på bestemmelsene er straffbart
Forskriften inneholder klare begrensninger for hvordan modellflyging skal gjennomføres. Forskriften inneholder også en del forbudsbestemmelser. Brudd på de fastsatte
begrensningene eller forbudene vil være straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, jf. luftfartsloven § 14-29.

Modellflyging innendørs reguleres ikke av forskriften.

Forskrift om droneflyging
Forskriften er tilgjengelig her.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Under hopping på Bømoen under Ekstremsportveko den 01.07.10 i regi av Voss Fallskjermklubb 
skadet Xxxxx xxxxx seg så alvorlig at han risikerer å få varig mén.  Styret F/NLF nedsatte 02.07.10 
Granskningskommisjon 1/10, etter at det var tegn som tydet på at ulykken kunne medføre hjerneskade. 
Granskningskommisjonen avsluttet sitt arbeid 25.01.2011 og avga denne rapport til styret F/NLF. 

1.2 Hensikt 

Hensikten med denne rapporten er å gi en så objektiv fremstilling av hendelsesforløpet og 
årsaksforhold som mulig. Videre ligger det i kommisjonens mandat å fremme forslag til tiltak overfor 
Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF (SU) for å unngå tilsvarende ulykker i fremtiden.  

2 Kommisjonen 

2.1 Kommisjonens sammensetning 

F/NLFs etablerte praksis ved ulykker er å sette ned granskningskommisjoner utvalgt blant: 

• leder evt representant fra SU F/NLF 
• materiellsjef F/NLF 
• representant fra lokal politimyndighet 
• avdelingsleder F/NLF (sekretær) 
• lokal hovedinstruktør, instruktør 1 eller ressurspersoner når det har vært behov for detaljert 

kunnskap om lokale forhold 
 
Granskningskommisjonens sammensetning har etter styret F/NLFs vedtak 02.07.10 vært: 

• Tone D Bergan, medlem SU, instruktør 1/E, Tønsberg fallskjermklubb (leder) 
• Jan Erik Wang, fagsjef/avdelingsleder F/NLF (sekretær) 
• Hans Kristian Abell, HI Oslo, instruktør 1/E, Oslo fallskjermklubb (medlem) 
• Espen Høst, lokal representant, instruktør 1/E, Voss fallskjermklubb (medlem) 
 
Styret F/NLF har ved utvelgelsen av kommisjonsmedlemmer lagt vekt på at Tone D Bergan har 
inngående kjennskap til drift av fallskjermfelt, uten at hun har/har hatt operative lederoppgaver på 
Bømoen.  Hans Kristian Abell og Jan Erik Wang har ingen direkte knytning til Voss fallskjermklubb 
og Bømoen i form av operative oppgaver eller medlemskap i Voss FSK. Begge var til stede da 
ulykken skjedde. Espen Høst er tatt men pga inngående kunnskaper til driften på Bømoen samtidig 
som han ikke hadde noen operative oppgaver da ulykken skjedde. Således bør det ikke stilles spørsmål 
ved de respektives habilitet.  

2.2 Kommisjonens arbeid og grunnlagsdokumenter 

Alle grunnlagsdokumenter benyttet i kommisjonens arbeid finnes i NLFs arkiver. 

Kommisjonen har bygget sin undersøkelse på følgende dokumenter: 

1. Hendelsesrapport fra HI 
2. Skriftlig rapport fra HL  
3. CD med foto av landingen/ulykken 
4. DVD-film av landingen 
5. Manifest løft nr 6 med D-IEXE 01.07.10 
6. Skriftlig rapport fra Lege på stedet 
7. Hendelseslogg ført av Fagsjef på stedet 
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8. Hopperens loggbok 
9. Utskrift av hopperens jumprun konto  
10. Skriftlig rapport fra HFL 
11. Skriftlige rapporter HM 
12. Beskrivelse av prosedyrer før hopping starter 
13. Kontrollkort for det anvendte fallskjermutstyret 
14. Tilbakemelding fra medisinsk konsulent F/NLF 
15. Telefonintervju med hopper og HI i lokal klubb (Lesja) 
 

3 Hendelsen 

3.1 Generelt 

Det var sjette hopp for dagen fra D-IEXE på Bømoen 01.07.10.  Løftet tok av ca kl 10:45.  Det var 
vind fra sør på ca 0-3 kt.  Det var skyfri himmel, sol og 21 grader. 

3.2 Ulykkeshoppet 

På ulykkeshoppet deltok følgende: 

Navn Status Type hopp Utsprang 
(fot) 

Sert Klubb 

 AFF HM Nivå 7 15 000 ft D Australia 
 HM FF instr 15 000 ft D Voss 
 Selvst. hopper FF/FS 15 000 ft A Voss 
 Selvst. hopper FF/FS 15 000 ft C Stavanger 
 Selvst. hopper FF/FS 15 000 ft B Stavanger 
 Selvst. hopper FF/FS 15 000 ft B Oslo 
 Selvst. hopper FS 4 15 000 ft A Lesja 
 Selvst. hopper FS 4 15 000 ft B Lesja 
 Selvst. hopper FS 4 15 000 ft C Lesja 
 Selvst. hopper FS 4 15 000 ft B Lesja 
 Selvst. hopper FF/FS 15 000 ft B Bergen 
 Selvst. hopper FF/FS 15 000 ft C Tønsberg 
 Selvst. hopper FF/FS 15000 ft B Bergen 
 Selvst. hopper FF instr 15 000 ft D Oslo 
 Selvst. hopper FF/FS 15 000 ft C Voss 
 EA Nivå 8 15 000 ft Elev Voss 
 EA Nivå 8 15 000 ft Elev Voss 
 EA Nivå 8 15 000 ft Elev Voss 
 EA Nivå 7 15 000 ft Elev Voss 
 

Flyet tok av fra Bømoen ca kl 10:50.  Alle forlot flyet i 15 000 fot på et run (en overflyging over 
hoppfeltet).  Run’et gikk mot vest, ca 270°.  

Xxxxx xxxxx forlater flyet sammen med Yyyyy Yyyyyy, Zzzzzz Zzzzz og Nnnnn Nnnn i en FS 4 
formasjon. Hoppet går tilnærmet normalt med separasjon og aktivisering av hovedskjermene i 
normalhøyde og avstand.  

Xxxxx xxxxx gjør seg klar for å fly et 270 graders innflygingsmønster ved å komme inn fra nord, 90 
grader på landingsretningen. Han flyr deretter en 270 graders sving på frontrisere for å lande mot vest. 
Svingen initieres lavt, og hopperen flater ut skjermen ved bruk av bakrisere. I løpet av 
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landingsforløpet gjøres det ikke forsøk på å korrigere angrepsvinkel gjennom bruk av for eksempel 
toggles. Hopperen lander under en delvis stupende skjerm og treffer bakken hardt kl 11:05. Hele 
hendelsen er filmet i tillegg til at de siste sekundene under skjerm er dokumentert med en fotoserie fra 
bakken.   

3.3 Drøfting/vurdering 

Organisering og sammensetning av hopperne på løftet anses ikke å ha vært helt i henhold til F/NLFs 
HB.  Utsprangsrekkefølge, utsprangshøyde eller sammensetning av gruppene på løftet anses imidlertid 
ikke å ha hatt innvirkning på hendelsesforløpet. 

Yyyyy Yyyyyy har kun A-sertifikat og har dermed ikke tillatelse til å hoppe mer enn maksimalt FS 3 
under opplæring av instruktør jfr HB 308.2. Dette har imidlertid ikke hatt noen innvirkning på 
hendelsesforløpet.  

Xxxxx xxxxx hoppet med et GOPRO kamera festet med et belte rundt magen. Da kameraet ble sjekket 
viste det at det var blitt slått av rett etter frittfallet. Basert på kontroll av loggbok og utskrift fra 
Jumprun har granskningskommisjonen kommet til at selve hoppet var Xxxxx xxxxx sitt hopp nr 176. 
SU besluttet å regulere bruken av kamera i april, ved inntil videre å sette en minstegrense for dette til 
minimum 200 hopp. Dette var gjort for å forhindre uerfarne hoppere til å ta fokus bort på 
primæroppgavene på et fallskjermhopp. Dette ble gjort ved at Fagsjef 26.04.10 kl 15:09 sendte ut en 
mail sammen med SU referat 2/2010 til alle Hovedinstruktører.  

HI i Lesja fallskjermklubb som er moderklubben til Xxxxx xxxxx bekreftet 26.04.10 kl 15:20 at dette 
var mottatt og forstått og at det skulle følges opp nøye i klubben. Xxxxx xxxxx har etter dette hoppet 
12 hopp på Bjorli og 9 hopp på Voss, så det er rimelig å anta at han var kjent med bestemmelsen, men 
valgte å ignorere denne.  Hele hoppet har vært hendelsesløst inntil skjermene ble aktivisert. Spoten var 
bra. DVD viser at separasjonshøyden var 5000 ft og trekkhøyden 3500 ft. På DVD er skjermene 
synlige etter trekket og alle henger omtrent i samme høyde. Fra fotografen har fått skjerm til man ser 
at Xxxxx Xxxx starter på sin 270 grader går det ca 2 min og 7 sek. Dette indikerer at GOPRO 
kameraet etter all sannsynlighet ikke har innvirket på ulykken.     
 
Xxxxx xxxxx setter opp en 270 graders innflygingsmønster fra nord og foretar så en 270 graders 
frontriser sving mot venstre. Han går over på bakrisere for å flate skjermen ut for å lande. 
Frontrisersvingen initieres for lavt, og påfølgende bruk av bakrisere medfører for liten endring i 
angrepsvinkel innen han treffer bakken. Hopperen treffer bakken fortsatt med bakriser grep og under 
stupende skjerm.  

Den landingsmanøveren som ble forsøkt gjennomført består av to avanserte deler dvs en 270 graders 
sving samt landing på bakrisere, som begge krever vesentlig erfaring når det gjelder å vurdere høyde, 
fart og angrepsvinkel. Manøveren krever også inngående kjennskap til egen skjerm og hvordan den 
reagerer i ulike sammenhenger. Dette til sammen gjør manøveren så vanskelig at det trenges vesentlig 
mer erfaring for å lykkes enn det han hadde. Han hadde ikke erfaring nok til å oppdage at manøveren 
måtte avbrytes. Han hadde heller ikke erfaring nok til å forstå at han ikke må starte med å 
eksperimentere med bakriser landinger under tilnærmet vindstille forhold. Videre hadde han heller 
ikke nok erfaring til å skifte til en toggles landing som ville tatt skjermen ut av stupet raskere enn 
bakrisere og som kunne berget han ut av situasjonen eller i hvertfall gjort skadeomfanget betydelig 
mindre.  

3.4 Delkonklusjon 

Kommisjonen anser at Xxxxx xxxxx har eksperimentert med et skjermkjøringsmønster ifm landingen 
samt landingsmåte som krever vesentlig mer erfaring enn han hadde, og at dette er årsaken til ulykken.  

Det at han hoppet med kamera anses ikke å ha hatt betydning for ulykken. 

Alle som var med på hoppet til Xxxxx xxxxx kom fra samme klubb. Det var flere brudd på F/NLF 
sine bestemmelser i tillegg til at skadede selv utførte øvelser som erfaringsnivået tilsier ikke skulle 
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vært gjort. Dette kan være en indikasjon på mangelfull oppfølging i klubben eller en manglende 
forståelse hos enkelthopperne når det gjelder grunnleggende sikkerhetskultur.  

4 Impliserte parter 

4.1 Den skadede 

Den skadede Xxxxxx Xxxxx, født 19.09.89, bopel Ppppp 4, 9999 Aaaaa. Xxxxx xxxxx innehar B-
sertifikat nr 99999 utstedt av Norges Luftsportforbund 23.09.09. Hans lisens er gyldig til 31.12.10. 
Han er kvalifisert som selvstendig hopper innenfor rammen av sikkerhetsbestemmelsene til F/NLF. 

4.2 Hoppleder (HL) 

Hoppleder og ansvarlig for gjennomføring av den operative driften av hoppfeltet 01.07.10 var Jjjjj 
Ppppp Aaaaa, født 04.06.82, bopel Hhhhhh 25, 9999 Bbbbb.  Han innehar C-sertifikat nr 99999 
utstedt av Norges Luftsportforbund 19.09.08.  I tillegg innehar han instruktør 2-lisens utstedt 03.05.10.  
Hans lisenser er gyldige til 31.12.10.  Han var med dette kvalifisert til å tjenestegjøre som hoppleder. 

4.2.1 Plikter og ansvar 

Iht F/NLFs HB 7. utgave pkt 506.5.6 skal HL bl.a. ” Påse at virksomheten hele tiden er i henhold til 

gjeldende bestemmelser, herunder opprettholde et kontrollsystem for gyldighet av de deltakende 
hopperes sertifikater og/eller beviser og luftdyktighet for det fallskjermmateriell som benyttes. Dersom 
forholdene gjør det nødvendig å stanse hoppingen, skal HL overvåke situasjonen og sørge for at det 

ikke kan gjenopptas hopping utenfor hans kontroll.”. 

4.2.2 Vurdering 

Hoppforholdene var optimale og hele løftet landet inne på de to forutbestemte landingsområdene. Det 
kan ikke forventes at HL er i stand til å fange opp bruddet på SU sine bestemmelser om bruk av 
kamera på et hoppfelt. HLs opptreden anses ikke å ha hatt innvirkning på hendelsesforløpet. 

4.3 Hoppmester (HM) 

 
Hoppmester for løftet var Mmmm Sssss Ssssss, født 13.08.82, bopel Hhhhhh 11, 9999 Ssssss.  Han 
innehar D-sertifikat nr 9999 utstedt av Norges Luftsportsforbund 09.07.07.  I tillegg innehar han 
instruktør 2-lisens utstedt 16.06.10.  Hans lisenser er gyldige til 31.12.10.  Han var med dette 
kvalifisert til å tjenestegjøre som hoppmester. 

4.3.1 Plikter og ansvar 

Iht F/NLFs HB 508.3 er ”HM er ansvarlig for hopperne i sitt løft, og har ansvaret overfor Flyger for 
at dennes anvisninger blir fulgt. HM har ansvaret for at de utsprang som utføres under hans 

kommando skjer i overensstemmelse med F/NLFs bestemmelser Del 100.” 

Om HMs kontroll av hoppere krever HB i pkt 508.5.2 at ”HM skal følge de anvisninger HL gir for å 

forsikre seg om at hoppernes kvalifikasjoner etter elevbevis, sertifikat, lisens og hopplogg er 
overensstemmende med den hopping som skal utføres og det utstyr som anvendes, og skal ikke 

pålegge/tillate hoppere oppgaver de ikke er kvalifisert for i henhold til progresjonsprogram og/eller 
rettigheter.” 

På manifestet står de fire Lesja hopperne listet etter hverandre. Det er imidlertid ingen informasjon om 
at de 4 skulle hoppe sammen, ei heller er det angivelse av hvilket sertifikat den enkelte har på 
manifestet - kun at de skulle hoppe FF/FS. Det er således svært vanskelig å fange opp at en A-hopper 
skulle delta på et FS4 hopp. Det er imidlertid HM sitt ansvar å påse at gruppen ikke gjorde dette.  
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4.3.2 Vurdering 

Det er HM sitt ansvar å påse at gruppen ikke fikk hoppe FS 4 pga at en av hopperne kun hadde A-
sertifikat.  Dette setter HM i en vanskelig situasjon da han ikke hadde tilgjengelig informasjon til å 
følge opp den enkelte hopper ift kvalifikasjoner. HMs opptreden anses imidlertid ikke å ha hatt 
innvirkning på hendelsesforløpet.   

4.4 Hoppfeltleder (HFL) 

Hoppfeltleder under hoppet var Ssssss Vvvvvv, født 27.08.87, bopel Ssssssss 4, 99999 Bbbbb.  Hun 
innehar gyldig C-sertifikat nr 99999 utstedt av Norges Luftsportsforbund 19.04.10, gyldig til 31.12.10.  
Hun var med dette kvalifisert til å tjenestegjøre som HFL 01.07.10.   

4.4.1 Plikter og ansvar 

HFLs ansvar er i flg F/NLFs HB bl.a. å følge hoppenes gjennomføring, selv eller ved assistenter, 
notere hoppenes utførelse, holde rede på hvor den enkelte lander, ev beordre assistanse til hoppere som 
trenger dette.  Holde spesielt øye med vindforholdene og holde HL spesielt orientert.   

4.4.2 Vurdering 

Kommisjonen har funnet at HFLs opptreden er i henhold til de krav som stilles i F/NLFs HB.  HFLs 
opptreden anses ikke å ha hatt innvirkning på hendelsesforløpet. 

4.5 Flyger 

Fartøysjefen og ansvarlig for flygingen var Jjj Wwwwww, født 27.10.60.  Han innehar CPL(A), 
utstedt av Luftfahrt-Bundesamt, Bundesrepublik Deutchland, gyldig til 30.03.14.  Han har Medical 
Class 2, gyldig til 30.03.14.  

4.5.1 Plikter og ansvar 

Flyverens plikter og ansvar fremgår av Flyverinstruks i F/NLFs HB 8. utgave, pkt 509.   

4.5.2 Vurdering 

Flygeren har etter kommisjonens vurdering ikke hatt noen innvirkning på ulykkesforløpet. 

4.6 Delkonklusjon 

Det personellet som innehadde de operative roller ifm hopping på Bømoen 01.07.10 anses å ha 
opptrådt iht HBs krav og deres opptreden har ikke forårsaket skaden. Det som imidlertid bør forbedres 
er informasjonen som er tilgjengelig på lastemanifestet som HM får fra Manifestet.    

5 Klubbdrift 

5.1 Klubben 

Voss Fallskjermklubb er tilsluttet Norges Luftsportsforbund gjennom Fallskjermseksjonen.  
Hovedinstruktør er Hhhh Cccccc Hhhh Aaaaa (instruktør 1 nr 99999). Voss Fallskjermklubb har 
operasjonstillatelse 1 (OT-1) som iht F/NLFs Håndbok gir rett til å organisere praktisk 
hoppvirksomhet og utdanning.   

5.2 Hoppfeltet 

Bømoen er Voss FSKs faste hoppfelt som benyttes hyppig til sivil hopping i klubbens regi.  Hoppfeltet 
tilfredsstiller de krav som settes i F/NLFs HB for all praktisk hoppvirksomhet. 
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5.3 Flytype 

Flyet som ble benyttet var Beech 99, D-IEXE.  Flyets luftdyktighetsbevis fra EASA var gyldig til 
21.12.10. Flyet er meget godt egnet som løftefly for fallskjermhoppere.   

6 Utstyr 

6.1 Personlig bekledning 

Den skadede nyttet hjelm med hardt skall og briller produsert for fallskjermhopping.  Han benyttet 
visuell høydemåler montert på håndledd.  Xxxxx xxxxx benyttet egnet fottøy.  Han benyttet 
heldekkende, hel hoppdress. 

6.2 Fallskjermutstyr 

Den skadede benyttet følgende utstyr: 

Komponent Typebetegnelse Produsent Serienummer 
(S/N) 

Produksjonsdato 
(MFD) 

Seletøy Mirage Mirage systems 738 2/98 
Hovedskjerm Spectre 150 Performance 

Designs 
Sp-150-3010 2/00 

Reserveskjerm PD126R Performance 
Designs 

126R15636 1/98 

Nødåpner 
reserveskjerm 

Cypres 2 Air Tech GmbH 56067 9/09 

 

Liner til hovedskjerm ble klippet og seletøy ble tatt av Xxxxx xxxxx på ulykkesstedet under oppsyn av 
lege og sykepleier. 

Politiet dokumenterte utstyret etter ulykken, men tok ikke beslag i dette.  Utstyret ble innledningsvis 
oppbevart hos NLF. Utstyret var hovedkontrollert av MK nr 9999 og var luftdyktig til 15.12.10. 
Utstyret er etter anmodning fra Lesja FSK sendt til klubben. 

6.3 Funn på utstyret 

Utstyret er funnet bruksmessig i stand.   

6.3.1 Hovedskjerm type Performance Designs Spectre 150. 

Iht innregistreringsskjemaet til Xxxxx xxxxx veide han 65 kg.  Maks vingload for en selvstendig 
hopper med under 200 hopp er satt til 1,1 i HB pkt 102.4.1.1. Xxxxx xxxxx hadde på hoppet en 
vingload på 1,13 som med matematiske avrundingsregler er innefor de satte grenser.   

6.4 Delkonklusjon 

Undersøkelse av utstyret viser at fallskjermsettet benyttet på ulykkeshoppet var luftdyktig og 
funksjonelt.  Det ble hoppet innefor rammene av tillatt vingebelastning. 

7 Medisinsk behandling  

7.1 Førstehjelp og varsling 

Det var både lege og sykepleier til stede på feltet og som var hos den skadede innen ett 
minutt. Den skadede lå delvis på siden og ryggen. Han var bevisstløs og med dårlig åndetrett. 
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Hodet og nakken ble stabilisert og frie luftveier ble sikret ved stabilt sideleie. Hjelmen ble 
forsiktig fjernet av lege. HL varslet AMK kl 11:08. AMK ble deretter varslet av lege om at 
den skadede var bevisstløs, hadde svakt åndedrett og puls. At brystkasse var stabil, myk 
mage, spasmisk i ekstremitetene og at hun ønsket luftambulanse. Mens utstyr og hoppdress 
ble tatt av, sluttet den skadede å puste. Den skadede ble lagt på rygg og LHR ble startet og 
den skadede startet å puste igjen. Pustestansen varte ca 15- 20 sekunder. Han ble så forsiktig 
lagt over i stabilt sideleie igjen. Ambulansen ankom kl 11:14. Nakkekrage ble lagt på, han ble 
lagt på båre og fraktet til Voss sykehus kl 11:22. Lege ble med i ambulansen..  

7.2 Medisinsk behandling 

Xxxxx xxxxx ble fraktet til Voss sykehus der han ble undersøkt og kjørt gjennom CT. Deretter 
stabilisert ytterligere og fraktet til Haukeland sykehus. 

7.3 Skadeomfang/Behandlingsresultat 

Det ble samme dag meldt tilbake til F/NLF at det ikke var funnet noen brudd i kroppen til Xxxxx 
Xxxxxx. Han var imidlertid fortsatt bevisstløs. Dagen etter ble det meldt at han hadde pådratt seg stor 
hjerneskade, men at man ikke ville vite hvor stor før han våknet. To uker etter ulykken kunne 
imidlertid familien melde tilbake at han var ved bevissthet, kjente igjen besøkende og familie og 
kunne svare kort på spørsmål. Han hadde da også vært oppe og gått.  
 
F/NLF’s medisinske konsulent og lege, som også er fallskjermhopper, har på bakgrunn av samtale 
med behandlende lege konkludert med at skadede har lett nedsatt kraft og motorikk i høyre 
kroppshalvdel, lammelser i ansiktet pga nerveskade, brudd i overkjeven/kinnbein og stabilt brudd i en 
nakkevirvel (C2). Behandlende Lege mente det var god sjanse for at han vil komme seg i løpet av de 
neste månedene, og hadde god tro på at det ville være få, eller ingen varige mèn. 
 
Tre måneder etter ulykken var Xxxxx xxxxx tilbake i jobb, med aktiv sykemelding. Han er under 
oppfølging av Lian-senteret i Trondheim. 

7.4 Delkonklusjon 

Kommisjonen har ingen indikasjoner på at varsling eller ytt førstehjelp ikke har vært adekvat og/eller 
effektiv.  Således er det ingen grunn til å tro at annen varsling eller noen medisinsk behandling ville 
påvirket utfallet av ulykken.  De operativt ansvarlige på hoppfeltet, samt de tilstedeværende hoppere, 
opptrådte etter kommisjonens vurdering korrekt og rasjonelt. Det kan tyde på at skadeomfanget blir 
langt mindre enn først antatt, og at prognosene i dag ser lovende ut. 

8 Oppfølging i forhold til den skadede og HI Lesja 

8.1 HI Lesja 

Xxxxxx Xxxxx er en elev som har gått fort frem, og gjort mange hopp på kort tid. Under 
elevperioden viste han "strålende skjermforståelse", gode flaringer og landet på riktig sted 
hver gang. Han har hatt en hendelse tidligere (10.10.2008) da vinden blåste opp under 
hopping på Lesja, og han landet i mye vind. Ca. to meter over bakken bråsvingte han 
skjermen og landet medvinds over et autovern(Hendelsesrapport nr 694). Han ble da brettet i 
to over autovernet, men kom fra landingen uten skader. Det er i ettertid vurdert at vinden den 
aktuelle dagen var i overkant høy, og bød på vanskelige landingsforhold.  
HI var ikke kjent med om Xxxxx Xxxxx har deltatt på noe skjermkjøringskurs. Han hadde 
vist interesse for swooping, og hadde trent på 90-graders svinger med frontriser. HI hadde 
ikke observert mer radikale svinger. HI tilføyde at Xxxxx Xxxxx var i en fase av sin utvikling 
som hopper, der en gjerne vurderer egne ferdigheter og kunnskap noe høyere enn det de i 
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realiteten er. Xxxxx Xxxx hopper også BASE, og BASE aktivitet medfører ofte en annen 
persepsjon og holdning til sikkerhetsmarginer enn det F/NLF tilstreber i sitt sikkerhetsarbeid. 
 

8.2 Xxxxx Xxxxx 

Etter som det har gått bra med Xxxxx Xxxxx har leder av Granskningskommisjonen også hatt 
en samtale med han. Han jobber i Forsvaret, og var tilbake i full jobb. Han startet med en 
aktiv sykemelding, men jobber nå tilnærmet full tid. Han har vært i samtale med F/NLF 
medisinske konsulent, og også nylig vært til etterkontroll på Liansenteret i Trondheim 
(rehabiliteringssenter for hodeskadde). Han sier selv at testene er gode, men han har noen 
problemer med korttidsminne. Ord og avstandsbedømmelse er noe som er litt vanskelig.  Han 
mener selv at han bare må jobbe litt ekstra for å huske ting (navn og nummer) - men utover 
det ingen merkbare endringer. 
 
Han husker ingenting fra selve hoppet eller noe i forkant av hoppet. I grove trekk er 
ulykkesdagen og fire uker etterpå borte fra hukommelsen. Han husker at han gjorde et BASE 
hopp på morgenen - men ikke noe mer fra ulykkesdagen. 
  
Når det gjelder ulykkeshoppet pådro han seg brudd i nesen/kinnebeinet, en tagg i nakkevirvel 
som brakk, i tillegg til hodeskaden. 
 
Han mente han hadde gjort tilsvarende landing ca 20-30 ganger før, med 270 og bakriser 
flare. Han hadde startet med 180-grader ved påsketider, og hadde så gått over til 270. Han 
pleide å få gode tilbakemeldinger på landingene sine – på konkret spørsmål om hvem som 
pleide å gi ham tilbakemeldinger, var han litt vag – og svarte at det var forskjellige hoppere. 
På spørsmål om han hadde gjort tilsvarende landinger på Lesja, så trodde han at det først og 
fremst var på Voss han hadde trent på dette, og kanskje én på Lesja.  
 
Han bekreftet at han ikke hadde gått på noe skjermflygingsseminar, men han syntes han fikk 
dette godt til. Han husket ikke hvorfor han ikke hadde gjort noe for å korrigere 
angrepsvinkelen i landingen. Han hadde selv sett videoen i etterkant, men ikke studert den i 
detalj.. 
  
Han er utålmodig etter å hoppe fallskjerm igjen, og ønsker å gjøre dette snart. I følge HI Lesja 
må han gå skjermkjøringskurs først - men dette mente Xxxxx selv uansett måtte bli etter at 
han hadde hoppet en stund (til sommeren). Det er nok en viss uklarhet i forhold til hva som 
må til før han får klarsignal for å hoppe igjen. 

8.3 Delkonklusjon 

Det er behov for at HI Lesja tar en grundig prat med ham angående holdninger, sikkerhet og 
ikke minst hva han bør gjøre med skjermkjøring i tiden fremover. 
 

9 Sammenfatning av delkonklusjonene 
 
Kommisjonen anser at værforhold og organisering av hoppingen ikke har hatt innvirkning på 
hendelsesforløpet.   

Kommisjonen anser at Xxxxx xxxxx har eksperimentert med et skjermkjøringsmønster ifm landingen 
samt landingsmåte som krever vesentlig mer erfaring enn han hadde og at dette er årsaken til ulykken. 
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Det personellet som innehadde de operative roller ifm hopping på Bømoen 01:07.10 anses å ha 
opptrådt iht HBs krav og deres opptreden har ikke forårsaket skaden, dog var det mangelfull 
informasjon på manifestene som ble gitt hoppmester.   

Undersøkelse av utstyret viser at fallskjermsettet benyttet på ulykkeshoppet var luftdyktig og 
funksjonelt.  Det ble hoppet innefor rammene av tillatt vingebelastning 

Kommisjonen har ingen indikasjoner på at varsling eller ytt førstehjelp ikke har vært adekvat og/eller 
effektiv.  Således er det ingen grunn til å tro at annen varsling eller noen medisinsk behandling ville 
påvirket utfallet av ulykken.  De operativt ansvarlige på hoppfeltet, samt de tilstedeværende hoppere, 
opptrådte etter kommisjonens vurdering korrekt og rasjonelt. 

10 Konklusjon 
Xxxxx xxxxx kom tilskade ved at han forsøkte seg på en meget avansert innflyging ved å ta en 270 
graders front riser sving for deretter å gå over på bakrisere å lande. Dette er en manøver det er alt for 
tidlig å prøve på med så få hopp som han på ulykkestidspunktet hadde. Både en 270 grader og bakriser 
landinger er kompliserte og bør trenes på individuelt og ikke sammensatt før en forsøker dette som en 
sammensatt manøver. Det antas imidlertid at dersom han hadde tatt skjermen ut av stupet på 
styrehåndtakene, ville dette gjort at han i stor grad hadde begrenset skadene, og i beste fall kunne gått 
fra landingen uten skader. 

11 Tiltak 
Granskningskommisjonen anbefaler imidlertid overfor Sikkerhets- og utdanningskomiteen at det 
vurderes å pålegge alle klubber som benytter store fly å inndele manifestet i grupper og at det 
fremkommer hvilket sertifikat den enkelte hopper har, slik at HM har tilstrekkelig informasjon enkelt 
tilgjengelig for å utføre jobben sin. 

Det anbefales at Xxxxx Xxxxx ikke får hoppe igjen før ny legesjekk for fallskjermhoppere er 
gjennomført av lege som er godt kjent med skadebildet hans. 

Det anbefales videre at Xxxxx Xxxxx ikke tillates å foreta mer enn 90 graders innflyging og med 
styrehåndtaks flare inntil han har gjennomgått et skjermkjøringsseminar, og at han etter dette også 
følges opp av HI eller en instruktør han bemyndiger. 

 

Oslo, 25. Januar 2011 

 

Tone D Bergan (sign.)  Hans Kristian Abell (sign.)  Espen Høst (sign.) 

Kommisjonens leder  Medlem  Medlem 

 

Jan Wang  
Sekretær 
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3. Læring i paragliding 
 
I dette kapittelet vil vi gå spesielt inn på hvordan egenskapene 
kunnskap, ferdighet og airmanship læres. 
 
Læringsteori forventes gjerne å gi løsninger på hvordan man skal  få 
“transportert” det foreskrevne pensumstoff til elevene. Men så enkelt er 
det dessverre ikke. Læring er et såpass komplisert fenomen, og er så 
sammenvevd med motivasjon og sosiale/kulturelle rammer at den enkle 
løsning er umulig å gi. 
 
Likevel mener vi at kunnskap om hvordan læring skjer, kan hjelpe oss 
til å se elevenes forståelses- og mestringsprosess klarere. Således kan 
det hjelpe oss til å vurdere hvilken vekt man bør legge på hver enkelt del 
av opplæringen. 
 
3.1. Læring av kunnskap 
 
Para Pros kunnskapsmål har vi nevnt tidligere: 
 

• Elevene skal forstå emner innen aerodynamikk, 
meteorologi, lover/regler og førstehjelp  som er  
relevant for utøvelse av paragliding på det  
aktuelle nivå. 

 
• Elevene skal forstå hva som egentlig skjer ved  

utøvelse av praktiske flyøvelser. 
 
Når vi snakker om kunnskapslæring i paragliding, har vi lett for å tenke 
teoripensum, klasseromsundervisning, pugging og teoriprøve. Dette er 
selvfølgelig viktig for kunnskapslæringen, men ikke bare dette alene. 
Mye av kunnskapslæringen skjer i forbindelse med den praktiske 
instruksjonen. 
 
Når vi snakker om læring i denne boka, er det ikke snakk om ren 
kunnskapsinnprenting. Elevene har ikke lært 
noe før de har utviklet en  forståelse i dypere forstand. 
 
Læring innebærer at noe på det indre plan (i hjernen vår) forandrer seg. 
Vi  kan tenke oss at ytre forhold på en eller annen måte er representert  
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på det indre plan. Vi erfarer den ytre verden gjennom handling og 
utforskning. Den indre representasjon av slike handlingsmønster kaller 
vi skjema. Flere skjemaer kan vokse sammen til større strukturer der de 
kan brukes sammen. 
 
Skjemaene er tatt vare på i et høyere mentalt nivå, og kan hentes frem og 
anvendes i situasjoner som er forskjellige fra der de er brukt før. Da 
stemmer ikke skjemaene helt - de må justeres. Dette skjer ved at den nye 
situasjonen prøves ut i praksis. Vi har prøvd å billedliggjøre dette i fig.2. 
 
Læringsprosessen 
 
 
 
     X = A.      X  Ytre situasjon 
 
 
 
 
 

   A.   B.   C.   D.   E.    F.  Person 
 
 
 
 
 

Fig.2:  Situasjonen X blir fortolket i skjema A, og blir opplevd som A’. 
Skjema A blir prøvd ut i den aktuelle situasjonen (x’), og vi 
kommer frem til at skjema A’ ikke holder. Derfor korrigerer vi 
skjemastrukturen etter det vi har oppdaget i den nye erfaringen. 

 
 
Konstruksjon av ny lærdom skjer altså gjennom to delprosesser: 
 
a) Nye inntrykk tilpasses de skjema personen  har fra før. 
 
b)  Dersom de gamle skjemaene ikke er tilstrekkelige, skjer det en 

utvidelse av dem. Personen reviderer sin oppfatning. 
 
Dette var kanskje litt vanskelig teori. Hvordan kan vi så bruke denne 
teorien som instruktører i paragliding? 
 
I hvert fall er en erkjennelse meget viktig: 

Indre Skjemastruktur 
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Varig kunnskap kan ikke formidles direkte fra instruktør til elev. Slik 
kunnskap har sitt utgangspunkt i handling overfor omgivelsene, og ikke 
i observerte egenskaper ved dem. Hver enkelt elev må selv konstruere 
sin versjon av den ytre verden. Eleven må tilpasse nye inntrykk til 
eksisterende skjema, og utvide dem dersom de ikke er tilstrekkelige. 
Aktivitet i en eller annen form er nødvendig på veien mot en slik 
konstruksjon.  
 
Vi instruktører har et stort ansvare når det gjelder å lære våre elever de 
kunnskaper som trengs for å drive sikker paragliding. De må læres slik 
at de blir brukt i den praktiske og holdningsmessige utøvelse av 
paragliding. Mangler i kunnskapene kan forårsake hull i Para Pro-
muren, noe som medfører redusert sikkerhet i en risikoaktivitet. 
Teoretiske kunnskaper som pugges for å stå til en eksamen, har liten 
eller ingen verdi i forhold til den praktiske flygingen. De teoretiske 
kunnskapene må hele tiden sees i en nær sammenheng for at begge deler 
skal ha en ønsket utviklende verdi. Den teoretiske kunnskapen må settes 
i sin rette sammenheng av en instruktør som kjenner denne gjennom stor 
erfaring. I tillegg må situasjoner i stor grad oppleves av elevene selv  for 
at riktig forståelse skal kunne oppstå. 
 
Vi vil nå komme med noen konkrete råd for å bedre kunnskapslæringen 
ved kurs i paragliding: 
 
Bli ikke for teoretisk 
 
Tenk hele tiden på hva som er vitsen med kunnskapsundervisningen. Gå 
ikke lenger inn i lærestoffet enn at elevene kan forstå verdien av det. 
Som instruktør bør du hele tiden knytte kunnskapen til den praktiske 
flygingen. På denne måten får elevene “knagger” å henge kunnskapen 
på - eller sagt på en annen måte: De har skjema å relatere den nye viten 
til. Slik vil eleven lettere forstå grunnen til å lære kunnskapsstoff, og 
selve forståelsen vil komme lettere. 
 
Gå fra det praktiske til det teoretiske 
 
Elevene må som sagt ha noe å knytte teorien til. Dette skulle tilsi at 
teoriundervisning før praktisk flyging har mindre verdi. Man bør trene 
litt praktisk i bakken før man går til første teorileksjon. Siden bør 
teoriundervisningen gå parallelt med den praktiske treningen. På denne 
måten kan vi gjøre den teoretiske undervisningen aktuell, og vi har hele 
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tiden noe å knytte kunnskapsstoffet til. Det vil være spesielt positivt om 
man under arbeidet i bakken kan trekke inn aktuelt kunnskapsstoff. 
 
Bruk det tilgjengelige undervisningsmaterialet 
 
Læreboken Paragliding -teori og praksis dekker pensumet for PP2 
eksamen innen emnene materialkunnskap, aerodynamikk, meteorologi 
og praktisk flyving. Håndboken (HP/NLF) dekker lover og regler. 
Førstehjelp (Norsk Førstehjelpsråd/Universitetsforlaget dekker 
førstehjelp. Hanggliding av Werner Johannessen går enda mer i dybden 
når det gjelder meteorologi og termikkflyving. Denne boken anbefales 
til de som vil vite mer.  
 
Det er også utarbeidet et forslag til undervisningsplan for 
teoriundervisning i PG-opplæringen. Planen er detaljert og angir for 
hver teoritime hva elevene bør være forberedt i, hvilke emner det bør 
foreleses i, hvilke øvingsoppgaver som bør gjennomgås, og forslag til 
oppgaver som kan diskuteres i grupper. Bruker man denne 
undervisningsplanen er man sikret en planmessig progresjon i 
kunnskapsopplæringen. Undervisningsplanen er gjengitt på side 30-34 i 
denne boken. 
 
3.2. Læring av ferdighet 
 
Paragliding bygger på en rekke grunnleggende ferdigheter som ikke 
nødvendigvis virker naturlig for personer som ikke driver med 
aktiviteten. Det er viktig at ferdighetene læres på en slik måte at elevene 
ikke utsettes for unødig risiko verken i opplæringssituasjonen eller i 
senere utøvelse. 
Læring av ferdigheter omtales oftest som motorisk læring i 
faglitteraturen, og vi kan definere begrepet på følgende måte: 
 

Motorisk læring er et sett med prosesser som er knyttet til praktisk 
utførelse eller erfaring. Prosessene fører til relativt varige 
forandringer i ferdighetsatferd. 
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Man snakker om tre faser i ferdighetslæringen: 
 
Den kognitive fase 
 
Når en elev tar fatt på en ny bevegelse, blir det primære å forstå hva som 
skal gjøres, og hvordan de første forsøkene skal gjennomføres. Det 
vesentlige er å få dannet et indre bilde av bevegelsen. Dette krever 
naturligvis tankemessig aktivitet av eleven slik at han kan bestemme seg 
for en passende strategi. Ferdighetsfremgangen er stor i denne fasen, 
men bevegelsen er ustabil. Planmessig instruksjon kommer svært godt 
med. Vår oppgave som instruktører blir i denne første fase å gi elevene 
en klar forståelse av den bevegelsen som skal gjennomføres. 
 
Den assosiative fase 
 
Denne fasen begynner når utøveren har kommet frem til en effektiv måte 
å gjennomføre bevegelsen på, og begynner å gjøre mer spissfindige 
korreksjoner i utførelsen. Utøveren er nå mer opptatt av hvordan det 
spesielle bevegelsesmønster skal gjennomføres enn å finne frem til et 
aktuelt mønster. 
 
Den automatiserte fase 
 
Etter forholdsvis lang tids øving kommer utøveren inn i den 
automatiserte fase. Som navnet tilsier er nå bevegelsen automatisert. 
Bevegelsene kan nå gjøres med minimal påvirkning fra de sentrale 
oppmerksomhets-mekanismer. 
 
Vi tror at mennesket kan lagre generaliserte motoriske program i 
hjernen, og at det er denne lagringsprosessen som skjer under lagring av 
ferdigheter. Dersom et motorisk program er lagret i hukommelsen vår, 
vil det sette igang en spesiell bevegelse dersom det blir aktivisert. 
 
Gjennom læringsprosessen lagrer eleven fire ting: 
 
a) De opprinnelige  faktorene som eksisterer før bevegelsen starter. 
 
b) Parametere som viser vei til de motoriske program. 

 
c) Bevegelsens påvirkning av omgivelsene. 

 
d) De sensoriske konsekvenser av bevegelsen (følelse, lyd,  
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utseende, osv.) 
 
Sammenhengen mellom disse faktorene er viktige når utøveren senere 
skal foreta bevegelser av samme slag. 
 
Vi vil nå knytte et konkret eksempel til dette - start med paraglider: 
 
I den kognitive fasen må vi få elevene til å danne seg et indre bilde av 
starten som er så riktig som mulig. I tillegg må han forstå eksakt hva 
som skal gjøres i hvert enkelt forsøk. Her har vi som instruktører en 
meget  viktig rolle å spille. Vi må selv forstå hva som er det 
vesentligste i startbevegelsen, og vi må greie å få eleven til å 
konsentrere seg om den til enhver tid mest grunnleggende begrensende 
faktor i hvert enkelt forsøk. 
 
Når den kognitive fase er over, har eleven bevegelsesbildet inne, og 
kan gjennomføre en start på en OK måte. Han har fått forståelse for 
riktig  startteknikk. Viktigheten av å legge tyngden forover og sikre et 
jevnt opptrekk av skjermen med A-raiserne. A -raiserne skal ikke 
slippes før skjermen er over hodet , da  bremses skjermen opp, dette 
hindrer skjermen i å komme foran piloten og gir også løft. Det er viktig 
at piloten forstår at han skal være under skjermen og følge med 
skjermen. Han har forstått viktigheten av en jevn akselerasjon  i 
startøyeblikket. I tillegg klarer personen å føre dette over til en 
bevegelse vi kan kalle tilnærmet riktig. Det virker nok enda litt grovt 
og uferdig, men de vesentligste faktorene er på plass. 
Eleven går nå over til den assosiative fasen. Han skal gjøre mer 
spissfindige korreksjoner i bevegelsen. Også her blir vår rolle som 
instruktør meget viktig. Vi må ha syn for hvilke spissfindigheter som 
skal rettes på, og hvordan vi kan få eleven til å forstå dette. Nå vil man 
kunne konsentrere seg mer om detaljer som hvor blikket skal festes, 
hvilket håndgrep som er det mest effektive, lange steg, kontroll på 
skjermen under løpingen. 
 
Gjennom denne fasen skal eleven lagre de sansemessige faktorene som 
vi nevnte tidligere: 
 

a) De opprinnelige faktorene som eksisterer før bevegelsen starter. 
 

• Vingens plassering 
• Kroppens plassering i forhold til skjermen 
• Vindretning og styrke 
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b) Parametre som viser vei til de motoriske program. 
 
• Klarsignal 
• Stramme A-raisere og jevnt drag  
• Viktigheten av å  løpe under skjermen 

 
c) Bevegelsens påvirkning av omgivelsene. 
 

• Ikke slippe A-raiserne før skjermen er over hodet 
• Å bremse i startøyblikket stopper skjermen og skaper løft 
• Fortsett å løpe 
• Bakken forsvinner under utøveren 
 

d) De sensoriske konsekvenser av bevegelsen  
(lyd, følelse, utseende, osv.) 

 
• Vindpress og vindsus øker 
• Eleven setter seg inn i setet 
• Gradvis over i selvdrivende flyt 
 
Når vi instruerer i ferdighet, kan vi benytte oss av tre ulike former for 
instruksjon, eller kombinasjoner av disse: 
 

Verbal instruksjon 
 

Det blir forklart med ord hvordan øvelsen skal gjennomføres. Det 
kan imidlertid være meget vanskelig å overføre en forklaring til en 
bevegelse. Spesielt i begynnerinstruksjon bør du som instruktør gi 
en enkel og grov orientering om hva dere skal frem til, og deretter 
gi elevene anledning til å prøve øvelsene. Først når de har fått litt 
erfaring med øvelsene har de grunnlag til å motta verbal 
instruksjon. 
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Visuell instruksjon 
 

Utøverne får se øvelsen utført av andre, enten i virkeligheten eller 
på film/video. I PG-opplæringen betyr dette oftest at en instruktør 
viser øvelsen. Visuell instruksjon er oftest mer effektiv enn verbal 
instruksjon. Øvelser som er vist av en instruktør synes å gi bedre 
resultater enn øvelser som er vist på film/video. Det vil derfor 
være særdeles viktig at alle instruktører virkelig kan å vise de 
forskjellige øvingsbilder. 

 
Manuell instruksjon 

 
Dette oppnås ved at instruktøren leder eller hemmer elevens 
bevegelser. Dette vil kunne hjelpe elever som har vanskelig for å 
overføre det de ser, eller hører, til bevegelse. Disse kan få en 
“Aha-opplevelse” ved manuell instruksjon. I paragliding er det 
begrenset hvor mye man kan benytte manuell instruksjon, men 
noen muligheter finnes. Eksempler kan være å hjelpe eleven å 
holde raiserne riktig i startfasen, eller dra i bryststroppen på en 
som er dårlig til å løpe. 

 
Vårt generelle råd til PG-instruktører, er å bruke alle disse 
instruksjonsmetodene parallelt, men at det blir lagt størst vekt på visuell 
instruksjon. 
 
I alle faser av ferdighetslæringen vil det være nødvendig at eleven får 
tilbakemelding fra instruktøren om hvordan bevegelsene blir utført. I 
faglitteraturen kaller man dette gjerne for feedback. Denne 
informasjonen kan komme på ulike måter - fra instruktøren, fra 
film/video, fra medelever, fra seg selv osv. Det er meget viktig at vi som 
instruktører kan gi effektiv feedback til våre elever. Da må tre sentrale 
betingelser være tilfredstilte: 
 

Feedback må være meningsfylt for elevene 
 

Bruk et språk som elevene forstår. Utstrakt bruk av faguttrykk og 
fremmedord har liten plass her. Det er også viktig at instruktøren 
hele tiden kontrollerer at de korreksjoner han gir blir forstått av 
utøveren. Dette er helt nødvendig for at informasjonen skal bli 
overført til bevegelsen. 

 
Feedback må gå direkte på bevegelsen 
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Det gjelder å gi nyansert feedback, og så direkte på den aktuelle 
bevegelsen som mulig. Det holdet med andre ord ikke å fortelle at 
en bevegelse var “BRA”. Eleven må også få vite hva som var bra 
med bevegelsen. Et eksempel kan være: “Dette var bra. Du la 
tyngden fremover og dro raiserne jevnt. Du var flink til å løpe, 
bremset opp skjermen og satte deg ikke for tidlig i setet.” 

 
Feedback må komme nært i tid 

 
En utsettelse på noen sekunder vil normalt gi redusert 
læringseffekt. Utøveren glemmer meget fort de impulsene som er 
forbundet med bevegelsen. Således blir forsinket feedback lite 
effektiv. Dette skulle bety at feedback bør komme umiddelbart 
etter at eleven har landet, og slett ikke når eleven er kommet opp 
igjen og er klar  til en ny start. Her har vi også en av de store 
fordelene ved bruk av kommunikasjonsradio i opplæringen. Da 
kan eleven få feedback umiddelbart etter at øvelsen er 
gjennomført. Tenk bare på fordelene ved øket læringseffekt ved 
trening på ulike øvelser under høydeflyving. 

 
3.3. Læring av airmanship 
 
Tidligere har vi forøkt å definere begrepet airmanship: 
 

Airmanship er et begrep nært beslektet med holdninger. Det 
henvises til det å bruke sine kunnskaper til å utøve en, for 
vedkommendes ferdighetsnivå, sikker og sosialt akseptert PG-
aktivitet, samt en vilje til å gjøre dette. 

 
Hva er holdninger? 
 
Siden airmanship er nært beslektet med holdninger, vil vi først gå litt 
nærmere inn på momenter som kan karakterisere begrepet. 
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En  persons holdninger sier noe om personens overbevisning med 
hensyn til hvilke objekter som er gode eller dårlige, - hvilke som er 
akseptable eller uakseptable. 
 
Holdninger/airmanship har alltid vært et “ullent” begrep i vårt miljø. 
Begrepet beskriver ikke noe direkte synlig, og er således vanskelig å 
sette fingeren på. Slik er det ofte med saker som gjelder det psykiske 
systemet til mennesket, og det er nettopp der holdninger hører hjemme. 
En holdning er altså å betrakte som en psykologisk egenskap, og kan 
derfor regnes som noe relativt stabilt og karakteristisk ved 
personligheten. De holdninger vi har til saker og ting, vil ha direkte 
innvirkning på våre handlinger. 
 
Holdninger er karakterisert av sin retning og sin styrkegrad. En holdning 
til et objekt kan altså være positiv eller negativ, men det er ikke snakk 
om en svart-hvitt-situasjon. Grad av positiv eller negativ holdning er 
også interessant. Vi kan f.eks. ha en meget positiv, en litt mindre positiv, 
en nøytral, en meget negativ, eller en litt  mindre negativ holdning til 
regelverk, konkurranseflyging osv. 
 
Hvordan skapes og forandres holdninger? 
 
Gjennom Para Pro er det satt mål om å lære våre elever gode holdninger 
i forhold til utførelse av paragliding. Et meget sentralt spørsmål blir da 
om holdninger er medfødt, eller om de skapes eventuelt forandres 
gjennom livsløpet. 
 
Forskere mener at holdninger er å betrakte som ervervede disposisjoner, 
og at de utvikles og organiseres i personen gjennom et korter eller 
lengre erfaringsforløp. Holdninger kan dannes gjennom ulike 
læringsformer, og kan betraktes som tilsiktede eller utilsiktede produkter 
av opplærings-prosessen. I denne sammenheng blir det spesielt viktig at 
vi er bevisst opplæringsprosessen i forbindelse med PG-progresjonen. 
Vi må blant annet passe på at vi ikke skaper utilsiktede 
holdningsprodukter ved vår måte å opptre på. 
 
Læringsformene er spesielt viktig for utvikling av holdninger, men det 
er snakk om et samspill mellom miljøpåvirkninger og den enkelte unike 
personlighet. Derfor skal vi ikke tro at vi kan få frem identiske 
holdninger hos alle på kurs selv om vi skulle klare å opptre helt perfekt 
og konsekvent. Den enkeltes personlighet vil selvfølgelig ha en 
innvirkning. 



21 

 
Det ser ut til at et individ motiveres til å tilegne seg holdninger som 
sikrer det aksept fra omgivelsene. Oftest erverves de sosiale holdninger 
og adferdsmønstre som dominerer i de grupper personen fungerer i. 
Klubbmiljøet vil derved ha stor innvirkning på de holdninger som 
begynnere etterhvert vil tilegne seg. 
 
Enkeltpersoner i miljøet kan også ha stor innvirkning. Individet tilegner 
seg nemlig spesielle holdninger for å opprettholde rollerelasjoner til 
såkalte “viktige andre”. Hvem kan så være slike “viktige andre” i det 
miljøet begynneren i paragliding møter? Instruktørene får selvsagt en 
slik posisjon. Det samme kan andre erfarne piloter, og ikke minst 
konkurransepiloter, i miljøet få. Disse personenes handlinger er meget 
viktige, men vi skal heller ikke glemme den rollen andre begynnere kan 
ha. Vi kjenner sikkert alle eksempler på at kamerater som begynner med 
paragliding sammen, kan ha stor innflytelse på hverandre både når det 
gjelder holdninger og atferd ellers. 
 
Interessant er det også å merke seg at mennesket har en tendens til å 
tilegne seg holdninger som rettferdiggjør egne handlingsmønstre. 
Dersom en person viser negative holdninger til sikker flyging, kan vi 
forvente at han gir muntlig uttrykk for at dette er ufarlig, at regelverk er 
idiotiske frihetsberøvelse, at utstyret er ufattelig solid  osv. I og med at 
holdninger er dyptliggende psykologiske egenskaper, tilegnes de oftest 
gjennom et lengre erfaringsløp. Når holdninger først er ervervet, vil det 
vanligvis også ta lang tid å forandre dem. Derfor vil det være spesielt 
viktig for oss som instruktører å utvikle best mulige holdninger hos våre 
elever allerede under begynneropplæringen. 
 
Når det gjelder læring av holdninger pleier man å dele inn i følgende tre 
læringsprinsipper: 
 

Assosiasjon 
 

Personen opplever nærhet i tid og rom mellom et objekt og en 
behagelig/ubehagelig situasjon. 

 
Eksempel på dette kan være positiv eller negativ feedback etter en 
spesiell situasjon, ulykke etter en medvindslanding, førsteplass 
etter en sjansebetont konkurranseomgang e.l.  

 
Overføring 
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Det er her snakk om modell-læring og imitasjon. Læringsverdien 
varierer sterkt med henhold til hvorvidt  

 
• modellens atferd blir belønnet eller ikke. 
• imitasjon av modellens atferd fører til belønning eller 

ikke. 
 

Dette kan selvfølgelig knyttes til det som tidligere er sagt om 
forholdet til “viktige andre”. 

 
Behovstilfredsstillelse 

 
Tilfredsstillelse eller mangel på tilfredsstillelse av behov i 
tilknytning til visse objekter. 

 
Eksempler på dette kan være det å føle seg trygg på utstyr eller 
forhold, det å føle seg akseptert i klubbmiljøet eller “viktige 
andre” e.l. 

 
Det er viktig å være klar over at de tre læringsprinsippene virker 
sammen og samtidig. 
 
Forskning har slått fast at det finner sted en betydelig utvikling av 
holdninger i forbindelse med såkalt formell påvirkning( utdannelse, 
veiledning, instruksjon m.m.). Dette er viktig å ta hensyn til for alle oss 
som driver med opplæring i en eller annen form, og kanskje spesielt for 
oss som driver med instruksjon i paragliding. Våre elever har få faste 
holdninger til aktiviteten før de blir overlatt til oss. 
 
Noen komponenter ved informasjonskilden, f.eks. instruktøren, påvirker 
graden av holdningsutvikling: 
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Troverdighet 
 

Det som betyr noe i denne forbindelse, er i hvilken utstrekning 
kilden oppfattes for å kjenne til det riktige svar, og om 
vedkommende regnes som motivert for å bekjentgjøre dette. 

 
Tiltrekning 

 
Det som er viktig her, er hvorvidt mottakeren (f.eks. eleven ) har 
likhet og fortrolighet med kilden, og om hvorvidt han liker 
vedkommende. 

 
Makt 

 
I hvilken utstrekning kilden har makt eller kontroll over aktuelle 
midler som er nødvendige for at mottakeren skal kunne oppnå 
sine mål. 

 
Denne komponenten har en tendens til å ikke danne særlig varige 
holdninger. Det er en tendens til tilbakefall idet maktfaktoren 
faller bort. 

 
Nå har vi tatt for oss læring av kunnskaper, ferdigheter og airmanship 
hver for seg. Vi håper det er kommet frem viten som kan hjelpe deg når 
du skal instruere i paragliding. Når du står midt oppe i gjennomføringen 
av et paraglidingkurs, kan du selvfølgelig ikke tenke så bolkdelt som vi 
har gitt inntrykk av her. I de fleste situasjoner vil du være både 
kunnskaps-, ferdighets-, og airmanshipinstruktør på samme tid. I en slik 
situasjon vil det være negativt å henge seg for mye opp i bolktenkning. 
Husk det er hele paragilderpiloter vi ønsker å utdanne. Kunnskapen, 
ferdigheten og arirmanshipen skal tilsammen føre til at eleven utfører 
paragliding på en sikker og akseptert måte. Det er det som er 
hovedmålet vårt! 
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It Could Never     Happen to Me!         

When ASRS Analysts screen safety incident reports, 
they can tag certain ones for their relevance to upcoming 
CALLBACK topics. Other reports can be tagged for the 
Editor’s “Miscellaneous” file simply because they are 
“interesting.” A year-end review of the Miscellaneous file 
found several reports that fit into the “DOH!” (“Different Or 
Humorous!”) category and are worth sharing. 
No matter what our level of experience, there is an important 
lesson to be learned from these reports. No one is immune 
to error and, while some of these mistakes may seem rather 
improbable, those who think, “It could never happen to me” 
may be setting themselves up for embarrassment or worse. 
Wise aviation professionals recognize that we are all just a brief 
mental lapse away from one of those memorable moments 
we’d like to forget. Or, as a pilot stated in the first sentence 
of a recent report, “After years of reading incident reports 
and thinking, ‘How could a pilot do something so stupid?’ 
now I understand. I have met the moron and he is ME!” 

Not a Good Friday
Obviously, mistakes attributable to lack of experience tend 
to happen earlier in our flying careers. One of the factors 
often affecting newer pilots is a tendency to focus so intently 
on one thing that their sense of the “big picture” is lost. An 
integral part of the big picture is what some old timers refer 
to as “headwork” or common sense. This B99 pilot may have 
been a little too focused on the mechanics of a checklist to 
step back mentally and question whether it fit the situation.    

n Enroute … I started to perform my required “Weekly 
Checks” Checklist, going through item by item. The checklist 
calls for the weekly fire-test; the first item is to pull both 
fire handles. As I pulled them I noticed a sudden loss of 
performance on both engines. My gauges indicated that both 
of them flamed out. I pushed the handles back and started 
to troubleshoot. I determined that my right engine was still 
operational. Meanwhile, the aircraft was losing altitude but it 
was under control. I advised ATC about my situation and they 
told me there was an airport ten miles away along my route.… 
Being a new pilot on this airplane, under these circumstances 
I decided the best course of action was to secure the 
inoperative engine and land as soon as possible. Having my 
right engine operational, I was able to stabilize the airplane 
and started my VFR descent. I completed my Emergency 
Checklist and then performed a safe single engine landing. 

I am a new pilot on this airplane, having just completed my 
upgrade training one week ago. During the flight training, 
this part of the checklist was never mentioned and the 
checklist was not available in the training aircraft. On the 
checklist, the fire test appears to be among the inflight test 
items. This situation was the result of me following the 
checklist that I believed I was supposed to perform. Had I 
received the proper training, I am sure this situation could 
have been avoided.

Push the “Right” Pedal  
The more this Maule M7 Pilot corrected a left yaw with 
right rudder, the more trouble he had controlling the aircraft. 
When you think you’re doing the right thing, but get the 
wrong result, it’s time to do some troubleshooting.   
n I was flying … at 11,000 feet on an IFR flight plan. My 
autopilot disconnected and revealed an out-of-trim condition 
which caused the aircraft to yaw to the left. I had stretched 
my right leg to the right of the cockpit for comfort. When 
the aircraft yawed, I instinctively pressed my right foot on 
the rudder pedal. This caused the aircraft to yaw even more 
to the left, requiring full right aileron to keep from rolling 
inverted. I turned the autopilot off and released the rudder 
trim with no effect. I also reduced power and lowered the 
nose to get better control, advising ATC that I was turning 
and descending with a flight control problem. ATC advised 
me that [an airport] was ahead about ten miles.… As I 
continued to troubleshoot, I noticed that my right foot was 
pressing on the copilot left rudder pedal instead of the pilot 
right rudder pedal. As soon as I got my foot on the correct 
rudder pedal, I was able to control the aircraft and advised 
ATC. I continued the flight.

Climb to Increase Airspeed (?!)       
A regular pattern of observation that includes all of 
the essential flight instruments is the essence of a good 
instrument scan. To some extent, the scan starts on the 
takeoff roll and, as this ERJ-145 Pilot learned, fixation 
on one instrument can disrupt the scan and lead to an 
embarrassing sequence of events.  

n On the takeoff roll, after calling out, “Thrust set,” I 
scanned the EICAS engine indications, and then I fixated on 



the altimeter, confusing it with the airspeed indicator. When 
the numbers on the altimeter dial did not increase during 
the takeoff roll, I mistakenly believed it was a stuck airspeed 
indication and called for an aborted takeoff. The Captain 
aborted the takeoff and we taxied to a location where we 
could talk to maintenance. 
As I was explaining to the Captain what I had seen, I 
realized my mistake. I had confused the Altimeter indication 
with the Airspeed. There were no problems with the aircraft 
and we completed the flight safely.

Bad Vibrations    
Traffic and weather distractions after takeoff disrupted an 
A320 Flight Crew’s normal procedures to the point where 
the obvious became obscure. As the Captain noted, their 
experience level led them directly to troubleshooting. You 
can’t know too much about aviation, but sometimes you can 
“overthink” a simple problem.

n We were focused on avoiding thunderstorms in the 
departure corridor. Immediately after takeoff we requested 
a right turn from Departure. We also remained vigilant of 
the [reported traffic]. There was now another concentrated 
area of weather directly ahead. I was trying to break into the 
congested Departure frequency for a turn on course, which 
would provide adequate weather clearance. This took a 
couple minutes and dominated our attention. 
I noticed a slight airframe rumbling, but thought it might be 
the landing lights which were still extended. Once we were 
given the turn on course and accelerated to 250 knots, we 
both started to focus on the increasing noise and vibration. 
I raised the landing lights with very little improvement. We 
completely concentrated on things that might be wrong with 
the airplane and searched through numerous system ECAM 
pages for answers. Everything appeared normal and all 
symbols were green (including the large green landing gear 
DOWN and LOCKED symbols which were as we always 
see them… on the ground. But the gear doors I concentrated 
on were in fact UP and green), so we started hypothesizing 
about abnormal things that might be wrong with the jet. 
Things like a missing engine cowl, flap track fairings, gear 
doors open, flight controls out of position. We continued 
north as we attempted troubleshooting and began to think 
about diverting. We asked the Lead Flight Attendant to take 
a look at the wings, etc. and report back any anomalies. He 
found nothing unusual. I asked the First Officer to keep the 
speed back at 210 knots and to level off at 15,000 feet to 
remain in a safe speed and altitude range in case something 
was extended and to protect the airframe. I attempted a 
radio patch through Dispatch to include Maintenance. The 

reception was poor and we never spoke with Maintenance. 
We decided to continue communications through ACARS.
Enough troubleshooting time had passed that I decided we 
needed to get the plane on the ground safely. I instructed 
the First Officer to coordinate landing at the divert 
airport while I briefed the Lead Flight Attendant and then 
performed the Airframe Vibration Checklist.... As the First 
Officer flew the visual approach he called for “Gear Down, 
Landing Checklist.” It then became immediately clear that 
our “problem” was that the landing gear had never been 
retracted. We continued to a landing without incident since 
there was not enough time to verify adequate fuel to continue 
to [our destination]. 
I attribute this error to saturation with weather and traffic 
avoidance on departure followed by a lack of performing 
normal climb out procedures for the same reason.… When 
we were handed off to Departure we focused intently on 
clearing traffic and weather on a very congested frequency. 
Obviously, I did not raise the gear and after raising the flaps 
we had already completed our 90-degree right turn and 
were headed toward the thunderstorm area directly ahead. 
My attention was primarily on trying to break into the busy 
Departure Control frequency for an immediate clearance 
north away from the weather. This dominated our attention 
and I believe I never accomplished the After Takeoff 
Checklist since it’s simply so out of sequence climbing out of 
approximately five or six thousand feet. 
Between us, [the First Officer and I] have around 30,000 
flight hours, and about eight years’ experience each in 
the Airbus. I believe this is an important contributing 
factor since I have never experienced even a delayed gear 
retraction on takeoff. It’s such an unusual thing that we 
simply didn’t consider it. As we scrolled through ECAM 
system pages and other troubleshooting attempts/hypotheses, 
we never considered such a simple error. Our experience 
level led us directly to troubleshooting a problem rather than 
looking for the obvious solution. It’s the most embarrassing 
event of my flying career. 
This flight encountered a confluence of operational 
challenges as well as human factors issues which resulted in 
a sub-par performance. It’s not like we lacked understanding 
of landing gear panel or ECAM symbols. I simply allowed my 
focus on weather and aircraft avoidance to lead to my neglect 
of basics. I failed to raise the landing gear and perform the 
After Takeoff Checklist properly since we were so far past the 
normal flight sequence to accomplish it while concentrating 
on immediate safety of flight procedures.… I am glad the 
company allowed us to continue the flight since I personally 
wanted to get back in the saddle and put this behind us.
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Improved accident prevention
through non-punitive reporting

Executive Summary
One of the few remaining ways of reducing and preventing aircraft accidents is to establish non-punitive reporting systems. The
identification of errors, hazards, potential incidents and serious incidents is a fundamental element of any safety management
system.  Yet international surveys have revealed that many air incidents go unreported because those involved are fearful of man-
agement or the regulatory authority.  Reporting systems, as well as other safety initiatives such as Flight Data Analysis (FDA)
and Line Operations Safety Audit (LOSA), can only be effective in an environment that adopts a non-punitive culture. 
The unrestricted flow and exchange of information is vital to improving safety.  Criminalisation obstructs this flow.  In order for
reporting systems to be effective, a non-punitive environment must prevail.  Non-punitive voluntary reporting systems are sup-
ported and encouraged by all major international aviation safety organisations.
In order for reporting systems to be effective, a non-punitive environment must prevail. Non-punitive open reporting systems are

supported and encouraged by all major international aviation safety organisations since you cannot fix that which you are
unaware of.

Introduction
A non-punitive culture starts at the top of an organisation and is a function of the organisational culture at large; it is a culture

that needs to be adopted and practised by the organisation as a whole.  Every employee, not just those involved in safety, can

influence the establishment of a culture.  A cornerstone in the creation of a non-punitive culture is the establishment of voluntary

open reporting systems.  A good reporting culture is one in which personnel have sufficient trust in the system that they are will-

ing to report their errors, thereby providing a valuable contribution to safety.  The ICAO Accident Prevention Manual (Doc 9422)

contains guidelines for the establishment of both mandatory and voluntary reporting systems.  IFALPA strongly endorses the

establishment of non-punitive voluntary reporting systems and the development of an airline wide reporting culture.

The primary focus of reporting systems is to prevent accidents and in order to be effective, users of these systems must have

complete confidence that they will not face retribution as a result of disclosure. Properly collected and analysed aviation safety

information can be a powerful tool, with the potential for great benefit.  One of the major concerns, however, is that like any

powerful tool, it can cause extensive harm if used improperly.  There are various ways in which such information can be mis-

used:

Job sanctions by employers and/or penalties imposed by government regulators based upon the information.

Public disclosure of the information

Criminal sanctions based on the information

Misuse of the information in civil litigation

Dealing with Culpability
Human actions are almost always affected by circumstances outside a person’s control and in a non-punitive culture, it must be

recognised that errors are consequences rather than causes.  These consequences cannot easily be avoided since they were not

intended in the first place.  If the latent causes of accidents are to be identified and addressed, errors need to be seen as the begin-

ning of investigations and not the end.  Only in exceptional circumstances involving criminal action, intentional or gross negli-

gence, should blame be apportioned.  The best people can make mistakes given the same circumstances.  We need to change the

mindset of blame being a useful concept.

Accidents have many causes, both immediate and latent.  How can one immediate cause be singled out as “the cause” for an

accident?  ICAO encourages the investigation of latent and immediate causes so that accidents can be prevented, recognising the

system failure resulting in an accident, not an individual’s error.

A non-punitive culture does not guarantee immunity from consequence, but does suggest fair treatment of individuals.  This
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works for the individuals and their work colleagues alike.  A ‘blame free’ culture that was seen to be unable to touch a serial

offender would have a negative effect on the morale of other staff, just as one that unfairly prosecuted an individual that had

made an error trying to do the right thing for the company.  When establishing non-punitive reporting systems, a clear distinction

must be made between acceptable and unacceptable behaviour, and what constitutes egregious behaviour, for example wrongdo-

ing that is intentional, criminal or grossly negligent, must be clearly defined.  Legally, negligence involves bringing about a nega-

tive consequence that a ‘reasonable or prudent person would have foreseen and avoided. 

It would be unacceptable to give blanket immunity from sanction to all personnel that could, or did, contribute to a safety occur-

rence.  A non-punitive culture finds its limits when gross negligence, criminal activity or intent on the part of the reporter is

established.

Research has shown that, in general, only about 10% of unsafe acts fall clearly in the culpable category.  They include sabotage,

substance abuse, wilful negligence, and falsification of records and criminal activities. 

It is recognised that human error is inevitable and must be managed.  However, employees who report unintentional errors

should not suffer retribution or disciplinary action.  The reporting of unpremeditated or inadvertent errors should not result in dis-

ciplinary action being taken against the reporter.  It would be unacceptable to punish all errors and unsafe acts regardless of the

origin and circumstances.  Punishment has little or no effect on error rates and may well contribute to increased potential for

accidents or incidents.

Those occurrences involving dereliction of duty, reckless behaviour, persistent breaches of company standards, or deliberate fail-

ure to report, should be handled in accordance with individual company disciplinary procedures.  Procedures for dealing with

instances of non-compliance must be agreed and established.

Conclusion
Aviation safety can be enhanced by the establishment of a non-punitive culture, the focus of which is safety rather than the appor-

tionment of blame.  IFALPA encourages Member Associations to work with their companies to establish a non-punitive culture, the

objective of which will be the prevention of accidents and incidents through identification of flight safety concerns and implemen-

tation of corrective actions.  A non-punitive culture must be permeated throughout airline company structures in order to develop

a corporate non-punitive philosophy.  To be successful, it should form the basis of all accident prevention initiatives, for example:

Training, including CRM and human factor training

Threat and error management

FDA

LOSA

Reporting systems

Confidential reporting

Anonymous reporting systems

Hazard reporting

Incident, serious incident and accident investigations

Safety philosophy, policies and procedures

Discipline policy

Ideally ICAO must commit to the concept of a non-punitive culture and incorporate it in the ICAO Annex 13 and the ICAO

Accident Prevention Manual.  States must ensure that legislation is passed that enforces the non-punitive philosophy.  Companies

and operators must ensure that the policy is endorsed and supported by their executive officers.  As part of their accident preven-

tion culture, all stakeholders in the aviation industry should embrace the policies and procedures of a non-punitive culture.  The

development of an industry-wide non-punitive culture will significantly facilitate accident prevention thereby, enhancing aviation

safety.
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The accident aircraft was used for coastguard duties and was modified with external sensors and 
antennas. The AIBN made a Computational Fluid Dynamics analysis in order to determine whether 
these installations influenced on stability and flight characteristics in the slow flight and pre-stall 
regime.  It was found that the modifications reduced the overall performance, but did not result in 
any significant degradation of stability and control in this regime. There was no investigation as to 
any influence on the characteristics of a fully developed stall. 
  
The AIBN is of the opinion that this accident highlights the need for a change in the current training 
on initial stall recovery techniques, especially the focus on minimum loss of altitude at the expense 
of breaking the stall by lowering the nose and thus reducing the angle of attack. 
 
The AIBN has issued two safety recommendations to the Norwegian CAA; one regarding the 
conduct of skill-tests for pilots in a multi crew concept on single pilot airplanes, and one suggesting 
increased focus on flight examiners tasks.             

1. FAKTISKE OPPLYSNINGER 

1.1 Hendelsesforløp 

1.1.1 To nyansatte flygere i selskapet Helitrans AS hadde i løpet av 2008 gjennomført teoretisk 
og praktisk opplæring på SA226 Merlin for å få rettigheter til å fly flytypen som 
styrmenn. Etter en del venting ble det onsdag 18. juni klart at en kontrollant kunne 
gjennomføre de påkrevde ferdighetsprøvene de to påfølgende dagene. Det ble besluttet at 
prøvene skulle gjennomføres på Flesland med LN-SFT. Følgelig ble flyet fløyet fra 
Værnes til Flesland torsdag 19. juni. Instruktøren fra den tidligere praktiske opplæringen 
var fartøysjef. Den første av de to kandidatene (styrmennene), heretter omtalt som 
kandidat 1, var med og trente under posisjonsflygingen fra Værnes.  

1.1.2 Om ettermiddagen møtte de kontrollanten på Flesland. Det ble da noe diskusjon mellom 
fartøysjefen og kontrollanten om når og hvordan ferdighetsprøvene skulle gjennomføres. 
Kandidat 1 ble overrasket fordi hun først måtte gjøre en skriftlig prøve. Resultatet ble 
gjennomgått umiddelbart etterpå. Kontrollanten hadde begrenset tid til rådighet fordi han 
skulle rekke et arrangement senere på ettermiddagen. Det ble følgelig lite tid til videre 
planlegging. Under den påfølgende praktiske prøven satt fartøysjefen i venstre sete og 
kandidat 1 i høyre sete. Kontrollanten satt på systemoperatørens plass i kabinen rett bak 
fartøysjefen. LN-SFT tok av kl. 1338 og steg til 5 000 – 6 000 ft for å gjøre ”air work”. 
De kom da inn i skyer (Instrument Meteorological Conditions – IMC). Utenom 
landingsrundene foregikk all flyging i skyer.  

1.1.3 Kandidat 1 har fortalt til havarikommisjonen at det var flere forhold som stresset henne 
under ferdighetsprøven. Været var ruskete med regnbyger, kraftig vind og turbulens. I 
følge vindkart blåste det 175° 40 kt i 5 000 ft. Flygingen ble opplevd som krevende og 
situasjonen ble forverret av at kontrollanten og fartøysjefen kommuniserte dårlig. 
Kandidat 1beskrev stemningen i cockpit som dårlig. Under flyging med simulert 
motorbortfall kom varselet for overoppheting av batteriet på. Fordi kandidat 1 hadde nok 
med å kontrollere flyet, overlot hun til fartøysjefen å løse problemet med varselet. På ett 
tidspunkt begynte fartøysjefens høydemåler (venstre side) å indikere plutselige 
variasjoner på ca. 1 000 ft. Fartøysjefen var en stund stemt for å avslutte flygingen 
grunnet dette, men problemet opphørte da ”pitot heat” ble satt på, og det ble antatt at 
høydemålerproblemet skyldtes fuktighet i systemet.  
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1.1.4 Under ferdighetsprøven ble det gjennomført sakteflyging og en steileøvelse. Kandidat 1 
har forklart at de først fløy sakteflyging. Det første forsøket ble avbrutt fordi flyets ”stick 
pusher”1 skjøv stikka forover. Fartøysjefen bøyde seg da ned og trakk ut automat-
sikringen2 som forsyner systemet med strøm. Øvelsen gikk deretter greit. I følge kandidat 
1 ønsket så kontrollanten at hun skulle gjennomføre en full steiling. Fartøysjefen ga da 
uttrykk for at han mislikte situasjonen, blant annet fordi de var i skyer. Han spurte derfor 
kontrollanten om det virkelig var steiling han mente. Dette ble bekreftet. 

1.1.5 Kandidat 1 beskrev den påfølgende steileøvelsen som ubehagelig og skremmende. Fordi 
kontrollene ble veldig tungt ved sakteflyging, ba hun fartøysjefen ta hånd om throttlene 
(motorkontrollene). Da de steilet, fikk kandidat 1 følelsen av at flyet ble hengende med 
høy nese, lav flygefart og høy gjennomsynking på tross av at stikka ble skjøvet framover 
med full kraft og motorene leverte full effekt. Det virket som om høyre vinge ville ned. 
For at flyet ikke skulle gå i spinn, holdt hun balanserorene nøytrale og sparket fult venstre 
ror. Den laveste hastigheten hun så indikert var 85 – 90 kt. Etter noe som hun beskrev 
som en evighet la flyet seg svakt over til høyre, senket nesen og akselererte ut av 
situasjonen. Kandidat 1 ble i ettertid overrasket over at radardata viste at situasjonen bare 
hadde vart i 15 – 20 sekunder, og at høydetapet var i størrelsesorden 300 ft.  

1.1.6 Da de landet etter en time hadde kontrollanten ikke tid til å gå igjennom flygingen. Han 
gratulerte imidlertid kandidat 1 med at hun hadde bestått, og sa at de skulle snakke mer 
om flyturen neste morgen. Det siste kontrollanten sa før strømmen til taleregistratoren ble 
brutt var: ”Tror jeg må fylle ut et nytt skjema for dette er et single pilot aeroplane.” (se 
punkt 1.17.6.8 for informasjon om skjemaer).   

1.1.7 Fartøysjefen og kandidat 1 snakket sammen om flygingen da de om ettermiddagen kom 
til innkvarteringen sin på Haakonsvern orlogsstasjon. Fartøysjefen ga uttrykk for at 
kontrollanten ikke tidligere hadde ”kjørt” kandidater så hardt under ferdighetsprøver. Han 
var litt i tvil om kandidat 2 ville bestå hvis kontrollanten fortsatte på samme måte neste 
dag. Fartøysjefen ba derfor kandidat 1 om å varsle kandidat 2, slik at han var forberedt. 

1.1.8 Kandidat 2 ankom Bergen senere på kvelden og møtte kandidat 1. De snakket da sammen 
om erfaringene fra flygingen. Kandidat 2 uttrykte bekymring for at han i det siste hadde 
lest mest om en annen flytype, Cessna C525. Han gikk derfor tidlig om kvelden på 
rommet for å ta en siste gjennomgang før prøven neste dag.  

1.1.9 De to kandidatene og fartøysjefen forlot Haakonsvern kl. 0645 neste morgen og kjørte til 
Flesland. I følge kandidat 1 hadde fartøysjefen allerede sjekket været og kommenterte 
dette med å si at kandidat 2 ”kunne glemme å fly den prøven”. Avtalen var at 
kontrollanten skulle komme kl. 0800. De begynte dagen med å trekke flyet ut av 
hangaren og gjøre det klart. Kontrollanten kom noe forsinket og startet med å gå 
igjennom detaljer fra flygingen dagen før med kandidat 1. Parallelt med dette gjorde 
kandidat 2 den skriftlige teoretiske prøven. I følge kandidat 1 var fartøysjefen lite fornøyd 
med været og lyttet flere ganger til lufthavnens utsendelser av værdata (Automatic 
Terminal Information Service – ATIS) via en bærbar flyradio. Været var dårlig, særlig 
med hensyn til vinden, og kandidat 1 hørte at fartøysjefen og kontrollanten diskuterte 
dette.  

                                                 
1 Automatisk system som skal forhindre at flyet steiler (SAS²), se punkt 1.6.6 for nærmere forklaring. 
2 ”Servo PWR Circuit breaker”, se punkt 1.6.6.5 for nærmere forklaring 
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1.1.10 Fartøysjefen leverte flygeplanen til lufttrafikktjenesten via telefon. Avgangstidspunkt ble 
satt til kl. 1000. Det tok lengre tid enn beregnet å fylle drivstoff, og dette medførte noe 
stress før avgangen. Kandidat 1 hadde opprinnelig tenkt å bli med på flygingen, men med 
tanke på været og den skremmende opplevelsen under steileøvelsen dagen før, bestemte 
hun seg for å bli igjen på bakken.  

1.1.11 Havarikommisjonen har opptak fra taleregistratoren som dekker hele flygingen. Generelt 
kan det sies at dialogen mellom de tre om bord var kortfattet og presis. Det var ingen tegn 
til uoverensstemmelser mellom fartøysjefen og kontrollanten. Innledningsvis kan 
fartøysjefen, kontrollanten og kandidat 2 høres mens de gjør seg klar til flygingen. Noe 
av det første fartøysjefen sa til kandidat 2 var ”Jeg har pulla3 den derre der jeg” hvorpå 
kandidat 2 svarte ”SAS-en ja”. Noe senere gikk de igjennom de forskjellige sjekklistene. 
Etter at motorene var startet, gikk fartøysjefen og kandidat 2 igjennom ”After start 
checklist”. Kandidat 2 leste da opp ”SAS Clutch” hvorpå fartøysjefen svarte ”den er 
ON”. Neste punkt på listen, som gjaldt generatorene, ble nevnt umiddelbart og det hørtes 
ikke på noe tidspunkt at SAS²-systemet ble testet eksempelvis ved at steilevarselet kom 
på.   

1.1.12 LN-SFT tok av fra rullebane 17 kl. 1009. I det avgangen ble påbegynt, kommenterte 
kandidat 2 at det var mye vind. Da flyet ble løftet av rullebanen (roterte) kom 
steilevarselet på, og fartøysjefen kommenterte at kandidat 2 var litt for brå med stikka. 
Etter avgang steg LN-SFT rett fram til 4 000 ft før det dreide til høyre og fortsatte 
stigningen vestover. LN-SFT ble gitt klarering til å operere i 6 000 ft, 10 – 20 NM vest 
for lufthavnen. Hele flygingen ble registrert av radar. En høyde på 5 900 ft ble nådd kl. 
10:13:40. Flyet var da i ferd med å passere kystlinjen på vei vestover.  

1.1.13 Ca. 12 NM vest for Flesland fløy LN-SFT først en 360° sving (steep turn)4 til venstre. I 
svingen kommenterte fartøysjefen høyden hvorpå kandidat 2 svarte: ”Correcting. Oi 
correcting. Det var voldsomt. Correcting.” Til dette kommenterte fartøysjefen: ”Den er 
ikke enkel å fly den her, han er så kort” og la til at den var krevende i pitch-planet.  
Lignende variasjoner i høyden ble kommentert i den påfølgende svingen 360° til høyre. 
Kontrollanten var imidlertid fornøyd med resultatet og ba om at kandidaten gikk over til å 
demonstrere sakteflyging på 125 kt videre vestover. Da hastigheten var stabilisert på 125 
kt ba kontrollanten om at hastigheten skulle reduseres til 115 kt og at flaps og understellet 
skulle senkes. Fartøysjefen sa at han skulle ta hånd om flaps og understellet. Flyet startet 
så på en slak sving til venstre. I løpet av svingen kommenterte fartøysjefen og kandidaten 
mindre korreksjoner for høyde og hastighet. Kort tid før flyet igjen var på en østlig kurs 
sa kontrollanten: 

”Når du kommer på 090 da – hvis du da har høyden og 115 kt så tar du han frem 
til stall, first indication – og så med recovery og rette call-outs i forbindelse med 
det.” 

Til dette sa fartøysjefen: 

”Da kan jeg ta throttla så du ikke overtorquer motorn, du bare sier til meg max 
power ikke sant – også gear up, flap up.” 

 

                                                 
3 Med dette utsagnet menes mest sannsynlig at automatsikringen er trukket (koblet ut). 
4 I følge kommentarer i cockpit ble svingene fløyet med 45° krenging. 
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Kandidat 2 summerte dette opp med å si at han skulle ta en stall på 90. Fartøysjefen 
bekreftet dette, men la til: 

”Altså bare til stall warning. Du behøver ikke å stalle ut. Bare si max power, gear 
up, flaps up” 

Kandidat 2 trodde et øyeblikk at øvelsen skulle gjøres på kurs 190°, men denne 
misforståelse ble rettet og flyet fortsatte til kurs 90°.  

1.1.14 Ca. kl. 10:24:40 kommenterte fartøysjefen: ”OK, da får du stall – du har riktig høyde – 
minst mulig høydetap.” Tre sekunder senere kom lyden av ”stall warning på” og kandidat 
2 sa: ”OK, max power.”  5 sekunder etter at ”stall warning” kom på høres en økning av 
motorlyden. 10 sekunder etter at ”stall warning” kom på ropte kontrollanten ”Sjekk 
speed! sjekk speed! sjekk speed – gear up!” og noe senere ”Hva er det dere gjør på!” og 
”Få han ut av det!” Til dette svarte fartøysjefen: ”Det er håpløst. Det går ikke.”  

1.1.15 ”Stall warning” høres sammenhengende i 51 sekunder før opptaket ble brutt i det flyet 
traff sjøen. I hele perioden høres jevn lyd fra begge motorene. 16 sekunder etter at lyden 
av ”stall warning” kom på, sa kandidat 2 ”gear up” etterfulgt av lyden av et håndtak som 
ble betjent. Like etter kom lydsignalet ”gear warning” på, og denne høres resten av 
opptaket. 

1.1.16 Radardata (se fig. 1, 2 og 3) viser at LN-SFT før havariet holdt en østlig kurs i ca. 
5 800 ft høyde og med en bakkefart på 140 kt fram til kl. 10:24:40. Ca. 8 sekunder senere 
begynte flyet så å stige. Kl. 10:24:51 gjorde det en 25° dreining til høyre før det nådde en 
maksimal høyde på ca. 6 200 ft kl. 10:24:56. Deretter mistet flyet høyde og gjorde en 55° 
dreining til venstre. Fra flyet begynte å miste høyde, til det forsvant fra radaren i ca. 700 
ft høyde, gikk det 33 sek. Ved å sammenholde radardata med informasjon fra 
taleregistratoren kommer det fram at det gikk ca. 14 sekunder fra steilevarselet kom på og 
til flyet begynte å miste høyde.  

1.1.17 Etter den siste dreiningen til venstre fortsatte LN-SFT på en nordøstlig kurs på ca. 60°. 
Først var bakkefarten ca. 110 kt, men ganske hurtig gikk den ned til ca. 60 kt og videre til 
50 kt. Flyet hadde en bakkefart på 50 kt da det forsvant fra radaren.    

  
Figur 1: Sotra radar kl. 10:25:11. Symbol for 
LN-SFT. Angivelse av høyde forsvant i en 
periode på 10 – 15 sek. ca. 20 sek. etter at 
flyet gjorde en kursendring til venstre.   

Figur 2: Sotra radar ca. 15 sek. senere. LN-
SFT har en høyde på 1 500 ft på vei ned med 
en bakkefart på 60 kt. 
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Figur 3: Radarinformasjon fra radarene på Sotra og Førdesvetern. Høydeplott av  
LN-SFT som funksjon av tid. Manglende- /feilregistrerte data ligger nede på linjen.   

1.1.18 Det har ikke meldt seg noen vitner til ulykken. 

1.2 Personskader 

Tabell 1: Personskader 

Skader Besetning Passasjerer Andre 
Omkommet 3   
Alvorlig    
Lett/ingen    

1.3 Skader på luftfartøy 

Luftfartøyet ble totalskadet (se kapittel 1.12 for detaljer)  

1.4 Andre skader 

Ingen 

1.5 Personellinformasjon 

1.5.1 Fartøysjef 

1.5.1.1 Fartøysjef, mann 60 år, hadde sivil flygerutdannelse og fløy i mange år i Fjellanger 
Widerøe Aviation AS. Der fløy han bl.a. i en periode som fartøysjef på LN-SFT med den 
aktuelle kontrollanten som styrmann. I januar 2004 ble selskapet og flyene solgt til 
Helitrans AS. Fartøysjefen fulgte med over og fløy en kort tid i det nye selskapet før han 
fikk et besvimelsesanfall sommeren 2004 og ble fratatt legeattesten til flysertifikatet. Kort 
tid senere fikk han beskjed fra Helitrans om at han var oppsagt. Fartøysjefen ble svært 
deprimert av dette og begynte å arbeide for å komme tilbake til aktiv flyging. Han ble 
grundig undersøkt uten at det ble funnet noe galt, og etter hvert ble det klart at han kunne 
få tilbake gyldig legeattest. Etter at attesten ble utstedt i september 2005, fornyet han sine 
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SDP21 med “Hydrodynamic Position Responder” (HRP) og “High Precision Acoustic 
Positioning” (HiPAP 500). Systemet var ikke konstruert med tanke på å motta signaler på 
37,5 kHz (frekvensen som ULB sender på). Etter at rederiet var i telefonisk kontakt med 
en av konstruktørene av systemet, ble det imidlertid gitt instruksjoner som førte til at 
systemet kunne innstilles til å kommunisere med “pingere”. 

1.19.3.3 “Polar Prince” gikk fra Coast Center Base (CCB) Ågotnes like etter midnatt 22. juni og 
satte kurs for havaristedet. Allerede kl. 0345 registrerte båten signaler fra ULB på ca. 800 
m avstand. ULB ble registrert som et fast punkt på båtens elektroniske kart og “Polar 
Prince” styrte rett mot denne posisjonen. Etter at båten hadde posisjonert seg, ble en ROV 
sendt ned. Denne kom rett ned på vraket av LN-SFT kl. 0415 samme natt.     

2. ANALYSE 

2.1 Innledning 

2.1.1 Analysen nedenfor vil i hovedsak gå inn på to temaer. Det ene er hendelsesforløpet under 
den aktuelle ferdighetsprøven. Dette inkluderer en beskrivelse av hvordan 
havarikommisjonen mener ferdighetsprøven ble gjennomført, og hvordan og hvorfor 
besetningen mistet kontrollen over flyet. Analysen inneholder de umiddelbare faktorene 
som påvirket dette. Sentrale temaer er tidspress, værforhold, forholdet mellom de tre om 
bord og deres forståelse av sikkerhetssystemet SAS² og flyets steileegenskaper.  

2.1.2 Den andre delen av analysen tar utgangspunkt i foranledningen til ferdighetsprøven. 
Blant aktørene i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av ferdighetsprøven 
omtales to seksjoner i Luftfartstilsynet, Luftfartsstyrelsen i Sverige, Helitrans med en 
rekke sentrale personer, Trafikflyghögskolan i Sverige, simulatoroperatøren FlightSafety 
i USA, Luftfartstilsynets kontrollant og de to kandidatene. Analysen ser på 
rammebetingelsene rundt ferdighetsprøven og hvordan dette påvirket aktørene. 

2.1.3 Undersøkelsen har vist at mange sammensatte elementer, både i tiden før selve ulykken 
og under de to ferdighetsprøvene, til sammen la grunnlaget for at ulykken kunne skje. 
Felles for alle avgjørelsene og handlingene var at de hver for seg ikke ble oppfattet som 
en sikkerhetsrisiko. Berørte parter gjorde vurderinger og tok avgjørelser som trolig virket 
logiske der og da. Havarikommisjonen mener imidlertid at det også ble gjort handlinger 
som bærer preg av tidspress og selvpålagt tvang. Disse detaljene analyseres nærmere i 
kapittel 2.2 og 2.3 nedenfor.   

2.2 Analyse av hendelsesforløpet 

2.2.1 Ferdighetsprøven for kandidat 1 

2.2.1.1 Havarikommisjonen har lagt stor vekt på opplysninger som framkom fra den første 
ferdighetsprøven som ble fløyet 19. juni. Ferdighetsprøven ble fløyet under lignende 
forhold og gir trolig et godt grunnlag for å forstå handlingene ulykkesdagen.  

2.2.1.2 En ferdighetsprøve vil i seg selv oppleves som stressende. Kandidat 1 ble overasket da 
kontrollanten krevde en skriftlig prøve før den praktiske prøven. Dette kan tyde på at 
informasjon og planleggingen var mangelfull. Det dårlige været og en opplevd dårlig 
stemning i cockpit bidro til å øke belastningen. Dette, sammen med de tekniske 
problemene som oppsto underveis under flygingen, fikk henne til å gå i metning. 
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Havarikommisjonen mener derfor at kandidat 1 i liten grad hadde innvirkning på forløpet 
av flygingen. Hun arbeidet under stort press og hadde som mål å utføre øvelsene hun ble 
instruert til å gjøre på en best mulig måte slik at hun kunne bestå ferdighetsprøven. 
Forståelig nok anså hun at det endelige ansvaret for sikker flyging lå hos fartøysjefen og 
kontrollanten. At de to tilsynelatende var uenige om spørsmål som hadde med sikkerhet å 
gjøre, ble av kandidat 1 oppfattet som en ytterligere stressfaktor. Hun ble ikke involvert i 
å ta stilling til de to mest sentrale spørsmålene, flyging i skyer og gjennomføring av 
steileøvelsene under slike forhold. At fartøysjefen, til tross for sine motforestillinger (se 
punkt 1.1.4), ble med på å gjennomføre steileøvelser i skyer kan forstås ut ifra at 
fartøysjefen svært gjerne ønsket at kandidat 1 skulle få avsluttet utdannelsen og komme 
seg over i ordinært arbeid. Videre er det grunn til å tro at han ikke ønsket å opponere mot 
kontrollantens vurderinger.  

2.2.1.3 Havarikommisjonen har grunn til å mene at den siste delen av flygingen ble gjennomført 
med trukket automatsikring for SAS². Under sakteflygingen slo ”stick pusher” inn og 
avbrøt øvelsen. Dette kan ha vært forårsaket av turbulens som påvirket de utvendige 
sensorene som registrerer flyets angrepsvinkel (angle of attack vanes). Det er mulig at 
fartøysjefen av den grunn så på aktiveringen av ”stick pusher” som et falskt varsel og at 
han derfor bøyde seg ned og trakk ut automatsikringen. Havarikommisjonen har likevel 
vansker med å forstå hvorfor han trakk denne sikringen. SAS² er et sikkerhetskritisk 
system som skal være i funksjon (se kapittel 1.6.6). Flyet er ikke luftdyktig uten dette 
systemet innkoblet. At systemet ble slått av kan bero på manglende forståelse for, eller 
refleksjon over, hvor viktig systemet var. Alternativt kan fartøysjefen ha ment at han selv 
var i stand til å overvåke flyets angrepsvinkel i de mest kritiske fasene. 
Havarikommisjonen mener at flyging med SAS² utkoblet ikke må forekomme, og stiller 
seg kritisk til at dette i følge flygere i selskapet også har skjedd tidligere.  

2.2.1.4 Situasjonen ble enda mer alvorlig da besetningen gjennomførte steileøvelsen uten SAS².  
Havarikommisjonen kan ikke verifisere eksakt hva som foregikk. Hvor dypt inn i en 
steiling flyet til sist kom, er vanskelig å bedømme i ettertid. Hastighetsobservasjonene til 
kandidat 1 (85 – 90 kt) kan tyde på at flyet var i ferd med å steile. At høydetapet bare var 
på 300 ft, tyder imidlertid at flyet ikke steilet helt. SAS2 indikatoren må ha indikert i rødt 
område (se punkt 1.6.6.2), og flyet brukte forholdsvis lang tid på å komme ut av 
situasjonen selv med full motorkraft. Det er havarikommisjonens oppfatning at flyet i 
denne perioden var svært nær ved å komme inn i en ukontrollerbar situasjon 
tilsynelatende uten at faresignalene ble oppfattet verken av fartøysjefen eller 
kontrollanten. Uavhengig av hva som egentlig skjedde, planlagt eller ikke, er det helt 
klart at det ikke er mulig å fly steileøvelser med flytypen SA226 innenfor tillatte 
begrensninger. At dette ble gjort under instrumentforhold, det vil si i skyer, og i 
turbulente vindforhold gjør det enda mer alvorlig.      

2.2.2 Innledning til den andre ferdighetsprøven (for kandidat 2) 

2.2.2.1 Det synes klart at kandidat 1 opplevde steileøvelsen under ferdighetsprøven som 
skremmende og langt mer dramatisk enn fartøysjefen og kontrollanten. Fartøysjefen 
mente riktig nok at kontrollanten hadde ”kjørt” henne unødig hardt, men tok ikke direkte 
affære for å hindre en nær identisk situasjon neste dag. Dette kan også sees i 
sammenheng med forhold i besetningssamarbeidet som drøftes nærmere i kapittel 2.2.7. 
Kontrollanten oppfattet ikke, så langt havarikommisjonen kjenner til, flygingen med 
kandidat 1 som ekstrem eller skremmende. Som tidligere nevnt kan en del av 
forklaringen være at verken fartøysjefen eller kontrollanten forsto hvor stor risiko de tok 
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under den første ferdighetsprøven. For kontrollantens del kan det også ha vært 
medvirkende at han satt bak i flyet og at han følgelig ikke fikk med seg alle detaljene i 
hva som skjedde. 

2.2.2.2 Det fantes ikke spesifikke værregler som forhindret gjennomføring av den aktuelle 
flygingen. Den kunne følgelig gjennomføres uten å bryte forskrifter med hensyn til været. 
Formelt sett er værbegrensningene de samme for en ferdighetsprøve som for en hvilken 
som helst annen flyging. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hvor egnet været var for 
den forestående oppgaven. Mye tyder på at fartøysjefen var i alvorlig tvil om 
ferdighetsprøven for kandidat 2 lot seg gjennomføre under de rådende værforholdene. 
Hans stadige kontroll av værforholdene og uttalelsen om at de ”kunne glemme å fly den 
prøven” indikerer at han personlig ikke var komfortabel med situasjonen. Dette kunne 
også ha sammenheng med at kandidat 1 strevde under gjennomføringen av prøven dagen 
før, og at den minst like kraftige vinden denne dagen ville kunne gjøre forholdene enda 
vanskeligere for kandidat 2.  

2.2.2.3 Havarikommisjonen mener fartøysjefen burde ha stoppet ferdighetsprøven under de 
rådende forholdene. At han gikk med på å gjennomføre flygingen i skyer og turbulens 
tyder på at han følte et press til å gjennomføre oppdraget, og at han ikke fullt ut innså 
graden av risiko forbundet med det. 

2.2.2.4 Etter den første ferdighetsprøven hadde kontrollanten åpenbart endret syn på 
gjennomføringen av steileøvelsen. Dette gjenspeiles ved at han klart etterspurte ”frem til 
stall, first indication” kan tyde på at han hadde forandret praksis fra dagen før. Om dette 
skjedde etter påtrykk fra fartøysjefen eller av andre grunner, er ukjent.  

2.2.3 Flygingen fram til ulykken 

2.2.3.1 Slik havarikommisjonen vurderer opptakene fra taleregistratoren, var det ikke tegn til 
dårlig tone mellom de tre om bord (se punkt 1.1.11). Mye tyder derfor på at eventuelle 
uoverensstemmelser mellom fartøysjefen og kontrollanten var ryddet av veien da 
flygingen ble påbegynt.  

2.2.3.2 Noe av det første fartøysjefen sa etter at taleregistratoren begynte å ta opp, var at han 
hadde ”pulla den dere der” hvorpå kandidat 2 bekreftet med å si ”SAS-en ja”. Den 
foreskrevne testen av systemet ble således ikke gjennomført. Havarikommisjonen mener 
dette viser at de begge var klar over at systemet var satt ut av funksjon allerede før 
avgang. At kandidat 2 uten spørsmål aksepterte at automatsikringen til SAS² var trukket, 
kan tyde på at han hadde stor tiltro til sin tidligere instruktør. Videre vil det ikke kunne 
forventes at en kandidat i en slik situasjon stiller spørsmål ved avgjørelser tatt av 
instruktør og kontrollant. Det kan også være en indikasjon på at heller ikke kandidat 2 
oppfattet viktigheten av sikkerhetssystemet, eller at de tidligere hadde trent med systemet 
slått av, slik at det ikke virket uvanlig for han.  

2.2.3.3 Da de litt senere kom til ”SAS Clutch” på ”after start” sjekklisten svarte fartøysjefen at 
”den er on.” Svaret kan tyde på at fartøysjefen kun refererte til stillingen på selve 
bryteren for ”SAS Clutch”. At hele systemet var gjort strømløst og at systemtesten ikke 
kunne gjennomføres ble ikke kommentert. Havarikommisjonen har vanskelig for å tro at 
dette var en forglemmelse fra fartøysjefens side.  

2.2.3.4 At heller ikke kontrollanten på setet bak i kabinen reagerte på dette avviket kan bety flere 
ting. Han kan ha hatt fokus et annet sted eller han kan ha glemt at sjekken skulle gjøres. 
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Det kan også ha vært en gjensidig forståelse mellom fartøysjef og kontrollant av at de 
skulle fly med systemet ute av drift. Uansett forklaring mener havarikommisjonen at 
kontrollanten, dersom han var klar over at sikkerhetssystemet var ute av drift, burde ha 
stoppet flygingen eller krevd at sikringen ble trykket inn igjen.   

2.2.3.5 Basert på hva som ble sagt like før flyet kom ut av kontroll, mener havarikommisjonen at 
både fartøysjefen og kontrollanten hadde en bestemt oppfatning av at flyet ikke skulle 
steiles. Det kan derfor synes som et paradoks at havariet skjedde under den 
ferdighetsprøven hvor den mest risikable øvelsen ble utelatt.  

2.2.4 Tap av kontroll  

2.2.4.1 Inngangen til steiling 

Uten ferdskriverdata er det vanskelig å si eksakt hvordan LN-SFT kom ut av kontroll, og 
hvorfor det ikke lot seg gjøre å få rettet opp situasjonen til tross for at øvelsen ble 
påbegynt i relativt trygg høyde. 

Øvelsen begynte som en overgang fra sakteflyging (med full flaps og understellet nede) 
til inngang til steiling. Deretter var det meningen at kandidat 2 skulle korrigere tilbake til 
normalflyging, herunder ta inn understell og flaps (se punkt 1.1.13). Ut i fra lydopptakene 
fra cockpit virker det som om den første delen av øvelsen forløp normalt. Kandidat 2 
reagerte raskt da steilevarselet kom på, og ba om motorpådrag for å gjenopprette normal 
flyging. Fartøysjefen imøtekom anmodningen med å øke motorkraften, noe som også kan 
høres på taleregistratoren (se punkt 1.1.14).  

Deretter ser det imidlertid ut til at øvelsen utviklet seg helt motsatt av det som var 
hensikten. Steilevarselet forsvant ikke etter kort tid, slik man normalt ville forvente. Det 
betyr at flyhastigheten aldri kom over 1,12 Vs og at flyet følgelig må ha hatt en 
korresponderende høy angrepsvinkel. Selv om tidsangivelser fra radardata ikke er helt 
presise, kan det se ut som om flyet begynte å stige i det motorkraften økte. Dette 
motvirket at flyhastigheten økte. Kontrollantens advarsel fem sekunder inn i stigningen 
underbygger at flyhastigheten ikke økte slik den skulle, men at den i løpet av stigningen 
avtok så mye at flyet til slutt steilet.  

Havarikommisjonen vil påpeke følgende forhold som hver for seg, eller i kombinasjon, i 
varierende grad kan ha medvirket til at avslutningen av øvelsen endte med at flyet steilet 
(listet opp i tilfeldig rekkefølge): 

1. Kandidat 2 kan ha fokusert så sterkt på å gjennomføre øvelsen med minst mulig 
høydetap, slik han hadde fått beskjed om, at han ikke senket flynesen tilstrekkelig. 
Det kan til og med tenkes at han, muligens uten å være klar over det, tillot flyet å øke 
høyden noe. Viktigheten av å redusere angrepsvinkelen ved å senke flynesen, kan ha 
blitt overskygget av fokuset på å unngå høydetap. Oppmerksomheten rundt 
manglende poengtering av dette i flygeropplæringen har først kommet frem i den 
senere tid (se punkt 1.18.1.9 – 1.18.1.12). Havarikommisjonen mener at denne 
problemstillingen også må vies større oppmerksomhet i Norge. 

2. Det at flyet var i skyer (IMC) gjorde øvelsen ekstra vanskelig å gjennomføre. Ved 
steileøvelser spiller visuelle referanser en vesentlig rolle blant annet for å kontrollere 
nesestillingen i forhold til horisonten og for å kunne sjekke at flyet ikke stiger eller 
synker. I dette tilfellet måtte øvelsen flys på instrumenter, noe som er mer krevende. 
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3. Turbulens inneholder både horisontale og vertikale hastighetskomponenter. Et 
vindstøt som går oppover øker vingens angrepsvinkel. Likeledes vil brå horisontale 
vindvariasjoner føre til korresponderende variasjoner i løftekraft, som igjen kan føre 
til endringer av angrepsvinkelen. Dersom denne i utgangspunkt allerede er på 
grensen, slik tilfellet var med LN-SFT, kan kritisk verdi overstiges slik at flyet steiler. 
Jo lavere flyhastigheten er, jo større blir den relative innvirkningen av turbulens. 
Turbulens bidrar dessuten til at det blir vanskeligere å holde jevn høyde og hastighet.  

4. I og med at SAS2 var utkoblet, manglet den kunstige stikkekraften som skal bidra til å 
stabilisere nesestillingen ned ved lave hastigheter (se punkt 1.6.6.3). Dermed ble flyet 
“lettere på stikka”, mer følsomt for overkorrigeringer og krevde nøyere overvåking av 
flyhastigheten, slik flygehåndboken advarer om (se punkt 1.6.6.6). Det at steilevarslet 
kom på da kandidaten løftet flyet av rullebanen ved avgangen fra Flesland, kan ha 
vært en indikasjon på at fraværet av kunstig stikkekraft kom overraskende på 
kandidaten og bidro til at han ble “brå på stikka” (se punkt 1.1.12) Denne reduserte 
stabiliteten kan også tenkes å ha medvirket til kontrolltapet.      

5. Flyet er ikke forutsatt å kunne steiles, noe SAS² skal bidra til ikke skjer. 
Havarikommisjonen har derfor ikke kunnet fastslå hvorvidt flytypen SA226 har slike 
egenskaper at flynesen presses opp ved økt motorpådrag på høye angrepsvinkler (se 
punkt 1.18.1.6 – 1.18.1.8). Dersom det er tilfelle, ville det tidlige motorpådraget 
kombinert med den høye nesestillingen (steilevarsel kontinuerlig aktivert) hatt en 
uheldig effekt hvor motorpådraget kunne motvirket, eller til og med utliknet, forsøket 
på å senke nesen ved å skyve fram stikka.  

6. Resultatene fra de numeriske strømningsanalysene som ble utført ved Universitetet i 
Agder (se kapittel 1.19.2) tyder på at MSS 5000 - installasjonen ikke medførte 
vesentlige forringelser av sakteflygingsegenskaper og stabilitet. Det er imidlertid 
grunn til å tro at den økte luftmotstanden førte til en tregere akselerasjon under 
forsøket på å korrigere til normalflyging, og at dette kan ha hatt en negativ 
innvirkning på forløpet. 

7. Det er sannsynlig at et langt opphold i treningen på SA226, i kombinasjon med 
konsentrert fokus på en annen flytype tre dager tidligere, hadde en negativ 
innvirkning på håndteringen av flyet. I hvilken grad diskuteres nærmere i punkt 
2.3.3.2. 

Flyet var innenfor tillatte begrensninger med hensyn til masse og balanse. 
Tyngdepunktet lå imidlertid forholdsvis langt bak (se kapittel 1.6.4). Dette har en 
negativ innvirkning på flyets stabilitet, og flyets AFM advarer mot dette (se punkt 
1.6.6.6).   

2.2.4.2 Deep stall 

Havarikommisjonen mener at LN-SFT steilet og gikk inn i en “deep stall” tidlig i 
hendelsesforløpet etter at gjenopprettingen fra inngang til steiling mislyktes. Hva som 
skjedde etter at flyet kom ut av kontroll kan best belyses ved se på skademønsteret på 
flyet. Skadene på undersiden av flyet er svært symmetriske om lengdeaksen. 
Inntrykkingen fra sammenstøtet med sjøen er fordelt langt bakover skrog og vinger, og 
ikke konsentrert om frontpartiene. Dette viser at flyet ikke har spunnet, men derimot 
truffet sjøen med forholdsvis høy nesestilling, liten horisontal hastighet og stor vertikal 
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hastighet. Dette underbygges av måten eksempelvis kabinettet med elektronisk utstyr er 
trykket sammen på og måten drivstoffpumpene er revet ut av vingene på. Dette kan best 
forklares med at flyet har truffet sjøen i en såkalt ”deep stall”.  

Det er ikke noe som tyder på at flyet på noe tidspunkt har vært i spinn. Tilgjengelig 
radarinformasjon viser også at flyets bakkefart hurtig sank fra ca. 110 kt ned til 60 kt og 
deretter til 50 kt. Det fortsatte på en kurs av ca. 60°, noe som avvek 40° i forhold til 
retningen av vinden. Hvis en legger til grunn at vinden var 200° 40 kt i 5 000 ft og 200° 
30 kt i 2 500 ft tilsier det at flyet hadde en flygefart på ca. 30 kt på vei ned mot sjøen. 
Dette er ikke forenelig med et spinn hvor bakkefarten vil være tilnærmet den samme som 
vinden i både retning og hastighet.  

Havarikommisjonen mener videre at flyet traff sjøen med flaps nede og understellet oppe. 
Etter at flyet steilet med flaps og understell nede, ble understellet hevet etter ca. 16 
sekunder. Dette bekreftes av at begge hovedunderstellene var revet ut av opp-låsene. 
Hevingen av understellet førte til at “gear warning” kom på. At “gear warning” var på 
helt til flyet traff sjøen tyder på at flapsen aldri ble hevet. En senket flaps vil normalt også 
være mer sårbar for belastninger og dette kan forklare hvorfor begge flapssegmentene ble 
slått av. Fra flyet begynte å tape høyde i ca. 6 200 ft, til det traff sjøen ca. 37 sekunder 
senere, hadde det en gjennomsnittlig vertikal hastighet på ca. 10 000 ft/min. Dette 
tilsvarer 51 m/s. 

2.2.4.3 Forsøk på å gjenopprette kontroll 

Til tross for fartøysjefens svar til kontrollanten om at det var håpløst (se punkt 1.1.14), 
tyder de videre opptakene fra taleregistratoren på at besetningen ikke ga opp forsøkene på 
å få flyet under kontroll, for eksempel ved å heve understellet. Det ser ikke ut til at de 
prøvde å ta inn flapsen i forsøket på å gjenopprette kontroll. Hvorvidt dette hadde hatt en 
effekt i den ekstreme stillingen flyet var i, vites ikke.  

Selv om det ved numeriske strømningsanalysene ikke kunne påvises at 
sakteflygingsegenskaper og stabilitet ble vesentlig forringet av MSS 5000 – 
installasjonene, viser strømningsbildene at luftstrømmen fra FLIR likevel kunne ha hatt 
en viss negativ effekt på haleflaten, spesielt ved høye angrepsvinkler (se punkt 1.19.2.2). 
Denne effekten kan ha ført til at “deep stall” ble forsterket. 

Havarikommisjonen har ikke funnet en entydig forklaring på hvorfor flyet gikk inn i en 
“deep stall” som det viste seg å være umulig å komme ut av. Det foreligger ingen 
beskrevne fremgangsmåter for å gjenvinne kontroll i en slik uforutsett situasjon, og 
havarikommisjonen ser ingen hensikt i å spekulere i hvorvidt eksempelvis 
eksperimentelle kontrollkombinasjoner kunne ha endret utfallet. For noen flytyper er 
“deep stall” en stabil tilstand som det verken er teoretisk eller praktisk mulig å oppheve. 
LN-SFT kan ha vært i denne kategorien.   

2.2.5 Gjennomføringen av steileøvelsen med SAS2 utkoblet 

2.2.5.1 I utgangspunktet åpner regelverket for at det under ferdighetsprøver i fly kan flys ”frem 
til stall, first indication” (se punkt 1.17.6.8), slik som kontrollanten ba om. Uavhengig av 
eventuelle ferdigheter hos kandidaten skulle SAS² ha vært sikkerhetsnettet som forhindret 
at flyet steilet. Dette var som kjent koblet ut, og heller ikke fartøysjefen var årvåken nok 
til å forhindre situasjonen.  
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2.2.5.2 Havarikommisjonen mener at det ikke kan forventes at flygere har kunnskap eller 
ferdigheter til å ta en flytype som SA226 ut av en steiling. Det er nettopp i erkjennelse av 
at flyet har utfordrende steileegenskaper at SAS² er installert. At flygingen foregikk i 
skyer gjorde situasjonen enda mer alvorlig fordi besetningen manglet visuelle referanser. 
Visuelle referanser er viktige for håndteringen av et fly på grensen til steiling. Dette 
understrekes også i skjemaet ved påskriften om at ”airwork” skal gjøres VFR. 
Havarikommisjonen mener det er sannsynlig at manglende visuelle referanser hadde 
innvirkning både på at flyet steilet og at det ikke var mulig å gjenvinne kontrollen.  

2.2.6 Kontrollanten 

2.2.6.1 I følge de som sto kontrollanten nær var han fornøyd da han kom hjem onsdag, to dager 
før ulykken skjedde. Han hadde selv gjennomgått en lengre opplæring på Beech BE200 
og var klar til å begynne i sin nye stilling i Lufttransport. Det er derfor naturlig å anta at 
kontrollanten hadde fullt oppdaterte kunnskaper om denne flytypen, mens hans 
kunnskaper på Fairchild SA226 kan ha forvitret. Det kan følgelig hevdes at både 
kontrollanten og kandidat 2 var best oppdatert på en annen flytype enn den det skulle 
gjennomføres ferdighetsprøve på. Havarikommisjonen mener det nærmest er umulig å 
holde seg fullt ut oppdatert på mange forskjellige typer luftfartøy på en gang. Dette blir 
ekstra utfordrende når dette, som for kontrollanten, inkluderer både helikoptre, småfly og 
fly med turbinmotor. Dette understrekes ved at regelverket setter begrensninger for 
hvordan og hvor mange typer en flyger kan utføre tjeneste på. Havarikommisjonen mener 
at det krever grundig og målrettet repetisjon når en skal gå fra en type luftfartøy til en 
annen, særlig fordi en må forvente at kontrollanten skal ha god kunnskap om data, 
systemer og egenskaper til det luftfartøyet som det gjennomføres ferdighetsprøve på. 

2.2.6.2 Spørsmålet om ferdighetsprøven skulle gjennomføres i et konsept som ”Single Pilot” 
eller “Multi-crew” er sentralt fordi det setter premisser for om steiling av flyet skulle ha 
vært gjennomført eller ikke. Kontrollanten krevde at kandidat 1 steilet flyet. Flytypen 
SA226 skal ikke steiles og det er heller ikke mulig med SAS² innkoblet. At det likevel ble 
gjennomført steiling kan tyde på at kontrollanten ikke forsto eller husket flyets 
egenskaper og systemer. Det forhold at automatsikringen forble trukket beredte grunnen 
for ulykken som skjedde neste dag. At han ikke fanget opp uregelmessigheten med SAS² 
under forberedelsene til ferdighetsprøven for kandidat 2, kan også tyde på at kunnskapene 
omkring dette sikkerhetssystemet ikke var tilstrekkelig. Alternativt er det mulig 
kontrollanten hadde fokus på andre ting enn gjennomgang av sjekklister da kandidat 2 
passerte det aktuelle punktet på sjekklisten uten å gjennomføre testen.  

2.2.6.3 De to ferdighetsprøvene ble gjennomført forskjellig når det gjelder steiling og 
sakteflyging. Hva som gjorde at kontrollanten skiftet mening er ukjent. All 
dokumentasjon fra de to ferdighetsprøvene gikk tapt i forbindelse med ulykken. Det er 
følgelig ikke mulig å fastslå om kontrollanten benyttet skjema ”Class/Type-Rating Single 
Pilot Aeroplane” (NF-1027 E) eller ”Type Rating Multi-Pilot Aeroplane/Multi-crew in 
SPA” (NF-1028 E) under den siste ferdighetsprøven (se punkt 1.17.6.8). Kommentaren 
etter at den første ferdighetsprøven var ferdig, kan tyde på at han hadde bestemt seg for å 
bruke skjema NF-1027 (se punkt 1.1.6). Kommentaren kan også tyde på at han var 
usikker på hva som var riktig skjema.  
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2.2.7 Besetningssamarbeidet  

2.2.7.1 Fartøysjefen og kontrollanten kjente hverandre godt. De hadde tidligere fløyet sammen 
både i Fjellanger Widerøe Aviation og i Helitrans. I den perioden var fartøysjefen den 
overordnede og mest erfarne av de to. Da de senere møttes i faglig sammenheng hadde 
rollene på mange måter endret seg. Kontrollanten hadde fått rollen som “gransker” av sin 
tidligere overordnede kollegas ferdigheter. En slik bytting av roller er ikke uvanlig i 
luftfartssammenheng. Besetningsmedlemmer har ofte opplæring og lang erfaring i å 
kontrollere hverandre og i å samarbeide uavhengig av autoritetsgradienter. Hvor godt 
slike rollebytter kan fungere, avhenger blant annet av den enkeltes personlighet og det 
mellommenneskelige forholdet mellom de to. Det kan også avhenge av hvor klart 
definerte rollene er. Under de aktuelle ferdighetsprøvene mener havarikommisjonen at 
rollene til de to kunne danne grunnlag for en autoritetskonflikt.  

2.2.7.2 Det formelle ansvaret for sikker gjennomføring av en flyging ligger hos fartøysjefen. Han 
har det formelle ansvaret for å ta avgjørelser eksempelvis i forhold til vær, eller om en 
øvelse kan gjennomføres ut i fra flyets eller besetningens begrensninger. Spørsmålet om 
hvem som var formell fartøysjef under den aktuelle ferdighetsprøven forstyrres av 
punktet i ”Flight Examiners Handbook” om at kontrollanten skal være fartøysjef (se 
punkt1.17.6.9) hvis ikke noe annet er avtalt. Havarikommisjonen mener helt klart at det i 
dette tilfellet var personen i venstre sete (det vil si instruktøren) som var fartøysjef. Han 
hadde i motsetning til kontrollanten tilgang til flygekontrollene, noe som må være et 
kriterie for å være fartøysjef. Det kan imidlertid være vanskeligere å avgjøre hvem som 
var den reelle beslutningstageren. Kontrollanten utførte en oppgave på vegne av 
Luftfartstilsynet og satt av den grunn i en maktposisjon. Han kunne følgelig innenfor gitte 
rammer bestemme hvordan ferdighetsprøven skulle gjennomføres og sette en del kriterier 
for om den lot seg gjennomføre. Kontrollanten var klar over tidspresset for å få 
gjennomført oppdraget. Det er naturlig at han også selv opplevde et tidspress, all den tid 
han hadde vært borte fra familien i en lengre periode og skulle reise bort igjen 
førstkommende mandag. En utsettelse ville følgelig få negative konsekvenser for både 
han selv, kandidatene og selskapet. 

2.2.7.3 Havarikommisjonen har ikke oppfattet at det var en konkret avgjørelse som skapte 
uoverensstemmelse mellom fartøysjef og kontrollant under den første ferdighetsprøven. I 
følge kandidat 1 var imidlertid fartøysjefen lite fornøyd med situasjonen selv om det i 
ettertid ikke kan fastslås hva som førte til dette. Tilgjengelig informasjon tyder på at 
fartøysjefen mislikte situasjonen da kontrollanten ønsket steileøvelser gjennomført i 
turbulens og uten visuelle referanser. At han likevel godtok å gjennomføre øvelsen kan 
forklares med at han opplevde seg presset av situasjonen, selskapet og kontrollanten, og 
at han derfor ville få ferdighetsprøven gjennomført. Det kan også sees i sammenheng 
med at fartøysjefens tendens til å være “ja-menneske”. Havarikommisjonen mener 
generelt at flyginger med både fartøysjef og kontrollant om bord kan være utfordrende 
med hensyn til autoritetsgradienter og reell ansvarsfordeling. Samarbeid mellom 
kontrollant og besetningen er også omtalt i havarikommisjonens rapport nr. 2007/05 som 
omhandler en luftfartsulykke på Fagernes lufthavn Leirin 11. februar 2005 med Beech 
B200, LN-MOJ http://www.aibn.no/luftfart/rapporter/2007-05   

 

 




