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Ulykker og hendelser eksternt
 Ulykker og hendelser eksternt (Thore)
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Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Gjelder aktivitet under konkurranse, treningssamlinger 
eller akroutdanning/egentrening. ACN sammenfatter 
observasjoner fra konkurranse og treningssamlinger. 
Operativ leder akroaktivitet fra den enkelte Flyskole som 
utøver utdanning og trening akroflyging anmodes om 
utveksle informasjon med ACN. Tilsvarende gjelder 
flyeier av akrofly som deltar på konkurranse og 
treningssamlinger. 

Hensikt med å dele denne informasjonen er å lære av 
ulykker, hendelser og sikkerhetsobservasjoner. 



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Det organiserte konkurransemiljøet i akroflyging i 
Norge har utviklet generelt en svært god 
sikkerhetskultur basert på gode holdninger, er blitt 
velorganisert og har ikke minst et utdanningsløp fra 
grunnleggende utsjekk gjennom de ulike 
konkurransetrinn. I midlertidig, piloter med privateide 
flymaskiner følger ikke nødvendigvis dette frivillige og 
trinnvise utdanningsløpet. Det er derfor viktig at disse 
oppfordres og oppmuntres til å delta på 
treningssamlinger og dermed blir en del av en felles 
sikkerhetskultur. 



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Identifisert rest risiko med hovedfokus for sesongen 2016 
ble med basis i erfaring å være (ref fra Sikkerhetsseminar 
06.02.2016):

 Preflight/teknisk inspeksjon fokus

 FOD revidere NRF SOP Akrogruppe

 Obligatorisk bemanning bakkestasjon

 Drivstoff prosedyrer



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Sikkerhetsobservasjoner 2016 ved treningssamlinger 
avdekket følgende avvik:

 Manglende NOTAM (Rakkestad)

 Trafikk-konflikt startrekkefølge i boks (Nordisk 
Oripää)

 Bremsesvikt

 Kommunikasjonsavvik dommerlinje-piloter ved 
gjentagelse øvelser



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Sikkerhetsobservasjoner 2016 ved treningssamlinger 
avdekket følgende avvik (forst):

Utfordringer (ikke klassifisert som avvik):

 Krevende logistikk for å bemanne coach/radio posisjon 
(Rakkestad)

 Mangelfull dekning håndradio mht fly på bakken. 

 Radiokommunikasjon og språkbruk (finsk – engelsk)



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Sikkerhetsobservasjoner 2016 notert avvik ved 
enkeltflyginger utenom organiserte samlinger:

 FOD (KAP, ACN, Pitts)

 Tekniske avvik (servoror ACN, korrosjon motor Pitts, 
lekkasje drivstoffrør)

 Konflikt med drone under innflyging Kjeller

 Mindre bakkeskade pga mistet bremsekontroll grunnet 
uegnet fottøy

 Avkjøring på baneskulder pga mangelfull retningskontroll

 Display-before takeoff sjekk avdekket låst stikke baksete



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Tilrådninger for 2017:

 Mer fokus og konkrete tiltak FOD

 Årvåkenhet tekniske feil – systemforståelse

 Videre avklaring og oppfølging bremseproblem

 Fokus og avklaring korrosjonsproblem motor

Checklist metal 
ring
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Partial Power Loss
 RPM drop under avgang med Saab Safir LN-LFK, 

hendelse 28.09.2015

 Effekttap under avgang med simulert pwr kutt med 
Aquila LN-NRA 02.01.2017

 Hovedtema klubb PFT NRF for 2017

 Australian Transport Safety Bureau har utgitt rapport 
«Avoidable Accidents no 3, Managing partial power
loss after takeoff in single-engine aircraft om temaet. 
(reprinted mars 2013)



Partial Power Loss

 Historisk sett har nødtrening under utdanning vært 
fokusert på simulert motorkutt og nødlanding

 Statistikken derimot viser at under avgang er 
sannsynligheten for«partial power loss» tre ganger 
høyere enn «complete engine failure».

 Ved «partial power loss» har piloten flere 
valgmuligheter og dermed kan beslutningen være 
vanskeligere



Partial Power Loss

 De fleste ulykker med fatal utgang eller alvorlig 
personskade på grunn av «Partial Power Loss» med 
påfølgende Loss of Control kan unngås. Risikoen kan 
reduseres betydelig gjennom:

 Pre-flight «decision making» og planlegging for 
eventuelle nødsituasjoner for den aktuelle flyplass

 Grundig preflight, motorprøve og statisk RPM sjekk

 Opprettholde positiv kontroll (sikker hastighet) ved 
«Partial Power Loss» og eventuell påfølgende motorkutt 



Partial Power Loss

 Check of static RPM er en vital barriere for å unngå 
power loss etter avgang

 180 grader sving etter avgang ender ofte med fatal 
utgang



Thore/Ivar



Korrosjonsproblemer
 Korrosjonsproblemer i motorer med inverterte 

oljesystemer til akrofly et kjent problem. 

 I okt 2016 ble det skiftet en sylinder pga lekkasje 
eksosventil på LN-KAP og det ble overraskende 
avdekket korrosjon på en relativt ny motor (844.25 
timer av 1600 gangtid) (fabrikkny installert  sep 14 og 
flyr ca 300 teknisk flytid pr år). Ca 2 dl vann ble tømt 
ut av slange mellom oljeseparator og bunnpanne 
motor.  



Korrosjonsproblemer
Lycoming SI1397A 

 Subject: Overflow Oil from Breather Fitting of Inverted Oil 
System 

 Time of Compliance: Every 300 hours of operation or any 
time there is evidence of oil discharge from the breather. 

 As a means of forestalling any problems that can arise 
from residue in the oil separator, it is recommended that 
the oil separator be removed from the aircraft and flushed 
with a petroleum solvent, such as mineral spirits or 
equivalent, every 300 hours of operation, or any time there 
is evidence of oil being discharged from the breather 
fitting. 



Korrosjonsproblemer
Skjematisk fremstilling av "Christen 801 inverted oil system". Blå farge indikerer is og 
vann.



Korrosjonsproblemer
Flyet er opp ned på denne figuren.



Korrosjonsproblemer



Korrosjonsproblemer
Tiltak:

 Avklare ulikheter mellom flymaskiner. 
Korrosjonskontroll Slick 360 LN-SLK avdekket ingen 
korrosjon i motsetning til Cap 10C og Decathlon.

 Avklare mulige tekniske feil eller teknisk degradering 
av komponenter Christen System

 Drenere Christen system hver 50 timers ettersyn

 Benytte lufttørker system



Bremsehendelse
 2016-06-24 Bremsefeil under utrulling etter landing på 

Trysil. Kun mindre skader begrenset til hjulkåper 
takket være at pilot stoppet motor og propeller 
tverrstilt

 .



Bremseproblemer
 Bremsefeil ble duplisert etter at fly ble fjernet fra 

rullebane. Normal pedalmotstand begge sider men 
ingen bremseeffekt på høyre brems.



Bremseproblemer
 Mastersylinder overhalt på mistanke og 

hydraulikkvæske flushet begge sider. Mørk olje men 
ingen fremmedlegemer som kunne forklare 
blokkering. Bremser fungerte deretter normalt



Bremseproblemer
 Begge mastersylindre skiftet i etterkant

 Bremseslanger skiftes på påfølgende årlig ettersyn



Bremseproblemer
 Flere interessante observasjoner ifm feilsøking av 

bremser

 Ingen utskifting av bremsevæske (hydraulikkolje) er 
angitt i vedlikeholdsinstruks. Bør skiftes ut 
regelmessig (årlig).

 Ved etterfylling av reservoar med slitte bremseklosser, 
må en slippe ut olje ved bremseklosseskifte ellers er det 
ikke mulig å presse stempelet i bremsekaliper helt inn



Bremseproblemer
 Dersom bremserør er brukt istedenfor slanger og disse 

er festet til understell kan det bli for liten bevegelighet 
på bremsekaliper. De slipper da ikke opp etter 
bremsing og bremseklossene vil da kunne ligge i 
kontakt med bremseskive og skape høy varme.
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Hovedfokus og tilrådninger 2017

Tilrådninger for 2017:

 Mer fokus og konkrete tiltak FOD

 Årvåkenhet tekniske feil – systemforståelse

 Videre avklaring og oppfølging bremseproblem

 Fokus og avklaring korrosjonsproblem motor
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