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Ulykker og alvorlige hendelser 
nasjonalt

Flysesongen 2017 fikk en trist utgang med 3 fatale 
ulykker og 5 omkomne

Ulykker:

 22.08.2017 Pitts S-2B LN-PTS, Holmestrand

 19.09.2017 Vans RV-4 LN-ABF, Hamar



Ulykker 2017

 Basert på utgitt informasjon fra SHT om den pågående 
undersøkelse:

 22.08.2017 Pitts S-2B LN-PTS , pilot mistet kontroll 
under akroflyging ved Holmestrand. Flyet endte i 
spinn opp ned uten at det lyktes å få flyet tilbake i 
normal stilling. Flyet traff bakken med betydelig kraft 
og begge ombordværende omkom.

 Ingen tekniske feil avdekket



Ulykker 2017

 Basert på utgitt informasjon fra SHT om den pågående 
undersøkelse:

 19.09.2017 Vans RV-4 LN-ABF. På finale til Hamar 
flyplass mistet pilot kontroll med det resultat at flyet 
entret spin og traff bakken. Pilot og passasjer omkom.



Ulykker 2017

 Har ulykkene noen fellestrekk?

 Ingen tekniske årsaker identifisert

 «Loss of Control in Flight» er primærårsak ifølge 
observasjoner ved de to aktuelle tilfellene

 Begge «Loss of Control in Flight» ulykkene gjaldt ikke 
organisert aktivitet

 Bakenforliggende (sekundær) mulige årsaksfaktorer:

 Opplæring

 Trening

 Erfaringsnivå

 Airmanship/holdning



Tidligere «LOC in Flight»-ulykker 

 Videre har det tidligere vært flere ulykker med «LOC» 
innen private motorfly også i Norge:
 08.11.1992 Glasair N77RB, Ørland, spinn, fatalt

 28.08.1993 Cub LN-ACH, Namsos, opptrekk etter lav 
overflyging, personskader

 25.06.1994 Kitfox LN-KIT, Svolvær, opptrekk etter lav 
overflyging, fatalt

 10.07.1994 Lancair LN-PER, Hønefoss, spinn, fatalt

 09.05.2002 Sequoia Falco LN-JAN, Sandane, lav 
overflyging med roll, fatalt



Tidligere «LOC in Flight»-ulykker

 Fellestrekk med ovennevnte LOC ulykker i perioden 
1992-2002:

 Involverte fartøysjefer hadde verken formell opplæring i 
akroflyging eller displayflyging

 Uautorisert flyging

 Airmanship/holdninger



Erfaring med gjennomførte «LOC-
in Flight»-tiltak

 Etter innføring krav til opplæring for akroflyging og 
etablering av en strukturert utdanning, har det ikke 
vært flere «LOC» ulykker i forbindelse med 
akroflyging som involverer fartøysjefer med 
akroutdanning. Dette til tross for en kraftig økning av 
denne aktivitetsform de siste årene. 



Hendelser 2017

 Basert på utgitt informasjon fra SHT om den pågående 
undersøkelse:

 19.09.2017 Vans RV-4 LN-ABF. På finale til Hamar 
flyplass mistet pilot kontroll med det resultat at flyet 
entret spin og traff bakken. Pilot og passasjer omkom.



Andre observasjoner mht«LOC» 
ulykker

 Det stilles ikke lenger formelle krav til modellutsjekk, 
kun krav til Differential Training ved vesentlige 
forskjeller (ref Part FCL) som halehjul, opptrekkbart 
understell og variable pitch propeller selv om det er 
vesentlig forskjell i flyegenskaper.

 Myndighetskrav angir et minum krav og ikke 
nødvendigvis hva som er det behovet til den enkelte 
pilot. Ved forenkling eller reduksjon av krav må piloter 
i større grad ta ansvar med hensyn til eget nivå og eget 
behov for opplæring og trening   
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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. 

Dessverre har det så langt vært liten eller ingen 
tilbakemelding vedrørende sikkerhetsobservasjoner 
utover ACN samlinger og Kjeller aktivitet. 



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 2017 
ble med basis i erfaring å være (ref fra Sikkerhetsseminar 
11.02.2017):

 Mer fokus og konkrete tiltak FOD

 Årvåkenhet tekniske feil – systemforståelse

 Videre avklaring og oppfølging bremseproblem

 Fokus og avklaring korrosjonsproblem motor



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Rapporterte hendelser 2017 :

 18.03.2017 Slick 360 LN-SLK, Kjeller. Tap av kontroll 
under landing. Skade propell, motor, understell og 
skrog. (Primærårsak: ferdighetssvikt men under noe 
krevende forhold mht sidevind og turbulens) 



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Rapporterte hendelser 2017 :

 23.05.2017 Saab Safir 91B-2 LN-LFK Kjeller Brudd i 
wiretrekk mekanisme for NLG under akroflyging. 

 Kjent svakhet? Ikke mulig å 

kontrollere hele systemet uten full

demontering. Forsterket wire

montert.



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Rapporterte hendelser 2017 :

 20.07.2017 CAP 10C LN-KAP Kjeller Kraftig motorvibrasjon 
under avgang, abort på rullebane. Eksosventil, motor 
reparert. 

 25.07.2017 Extra 300S (N600YS)/Cap 231 Skive DK. Trafikk-
konflikt/kollisjonsfare. Nødlanding etter motorproblem 
samtidig med fly på rullebane for avgang. Fly på rullebane 
hadde skiftet til akrofrekvens iht briefet prosedyre. 
(Primærårsak: Uheldige prosedyrer)

 03.09.2017 CAP 10C LN-KAP Kjeller. Kraftig motorvibrasjon 
under akroflyging, retur og landing. Sylinder motor skiftet.



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Sikkerhetsobservasjoner 2017 med akrofly:

 FOD (løse gjenstander i cockpit under akroflyging) 
(LFK)

 Drivstofflekkasje tanklokk under flyging (ACN)

 Drivstofflekkasje i cockpit under preflight (KAP)

 Løs balansevekt balanseror under preflight (ACN)

 Løs P-lead på magnet (ACN)



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Sikkerhetsobservasjoner 2017 ved treningssamlinger 
avdekket følgende avvik:

 Flyging i akroboks uten etablert kontakt med coach-
frekvens (Stord)

 Oppstart akroøvelser langt utenfor boks og uten 
radiokontakt etablert (Stord) 

 FOD (løse gjenstander i cockpit under akroflyging) 
(LFK)



Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Sikkerhetsobservasjoner 2017 ved treningssamlinger 
avdekket følgende avvik (forst):

Utfordringer (ikke klassifisert som avvik):

 Mangelfull dekning håndradio mht fly på bakken 
(Lista). 

 Trafikk utfordringer med annen trafikk pga mangelfull 
radiodekning på bakken, manglende visuell kontakt 
på bakken.

 Bakkeskade. Tråkket på flaps. (KAP)

 En økning i overskridelser av G-limit klubb (5,0 G) ifm
konkurransetrening og konkurranse for LN-KAP



Thore/Ivar



Drivstoff lekkasjer
 Lekkasje tanklokk på både ACN og KAP har periodevis 

vært et problem. 

 For LN-KAP er årsak gummipakning som løsner, 
kommer ut av stilling eller må skiftes.

 For LN-ACN skaper designløsning utfordringer. Bytte av  
tanklokk har ikke løst problemet.



Motorproblemer
 Flere ulykker, alvorlige hendelser og hendelser relatert 

til motorproblemer i 2017

 Statistikk fra CAA for perioden 1980-2008 viser økning 
i «loss of control» ulykker som skyldes motor og 
struktur. Disse utgjør nå nesten halvparten av alle LOC 
ulykker.



Motorproblemer
Forslag til korrektive tiltak:

 Fokus på pwr loss/partial pwr loss under avgang

 Vurdere kvalitet verksted/velikeholdskilder

 Årvåkenhet på motortilstand

 Monitorere/avdekke eventuelle mønstre



Pwr Loss/Partial Pwr Loss

 De fleste ulykker med fatal utgang eller alvorlig 
personskade på grunn av «Pwr Loss/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 



Pwr Loss/Partial Pwr 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

 Case ulykke  CAA UK/AAIB Bulletin: 11/2017, Yak-52, 
G-YAKB, 8 July 2016
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Gjennomgang hendelser og 
sikkerhetsobservasjoner

Tilrådninger for 2018:

 Fokus pwr loss/partial pwr loss motor
 En rekke ulykker og hendelser nasjonalt

 Økende antall LOC pga pwr loss i UK CAA statistikk

 Vurdere behov for årlig landingstrening med 
instruktør under sidevind og turbulens 

 Årvåkenhet tekniske feil – systemforståelse

 Fortsatt fokus og konkrete tiltak FOD

 Innskjerping av overholdelse av G limit klubb for å fly 
konkurranse (operativ leder)
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