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Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Motorflyseksjonen

Hei, og velkommen til ny SU‐Bulleteng i det novembermørket senker seg over hangarer, folk og fly.
Det er nettopp avholdt to seminarer to helger på rad på Gardermoen.
Lørdag 4. og søndag 5. november avholdt motorflyseksjonen FI‐refresher- og skolesjefseminar
samt seminar for tekniske ledere i klubbene. God deltagelse og læring for de fremmøtte, samt
hyggelig sosialt samvær som er en meget viktig del av det å være samlet i et fellesskap som NLF.
Av programmet vil jeg nevne gjennomgang med diskusjon rundt moderne cockpit og nye
hjelpemidler og den helt nødvendige grunnleggende opplæring i faget «å fly». «Basic flying skills»
som det heter ute i verden er og blir det viktigste! Det å ha bakgrunnskunnskap om hvordan kurs og
hastighet påvirkes av vind og jordmagnetisme er ikke utdatert, selv om vi i dag sitter med svarene
på gode skjermer – så lenge de virker…
Kjetil Einde Andersen hadde et interessant innlegg om airmanship og holdninger. Holdninger er ikke
noe man kjøper seg eller fikser i en fart! Det er en sum eller et resultat av oppdragelse, dannelse,
erfaring og kunnskap. Gode holdninger betyr at man i kraft av sin viten og sine ferdigheter kan
fremme sikkerhet og spre glede i det vi driver med, uten å se noen ovenfra og ned. Med økt
forståelse og ferdigheter blir vi alle lykkeligere piloter.
Einar Huseby viste oss hendelsesrapportering basert på det de har utarbeidet i fallskjermseksjonen.
Dette systemet ser ut til å kunne gi oss det vi i SU-komiteen har etterlyst i over ti år nå: En enkel
portal som gjør det lett for hver enkelt å rapportere – enten det er noe som kanskje er
bagatellmessig, men som andre kan lære noe av, eller at det er rapporter som skal sendes inn i følge
loven. Vi heier på denne utviklingen som igjen viser fordelen med å ta i bruk kunnskap på tvers av
seksjonene og unngå dobbelt arbeid da vi tross alt gjør dette på frivillig basis i vår egen fritid.
Så hadde Torkell Sætervadet og Harald Orlien en grundig gjennomgang av det nye DTO-regimet som
kommer etter lange og mange «ørkenvandringer» der et stort antall bokstaver i alfabetet er benyttet
før man nå ender på DTO – Decleared Training Organisation.
Dette er for oss som har jobbet i flere år for å forme og kommentere EASA-regelverket der vi husker
med gru hvordan ATO-kravet kom sammen med CAMO og alt det andre EU-regelverket dro med seg.
Det gledelige nå er at alle RF-ene (dagens flyskoler i klubbene) kan fortsette som før. De som har
gyldighet som utløper før 8. april 2018 må sende en søknad om forlengelse av gyldighet til Tilsynet.
Da får man forlenget til 8. april 2019. De som har utløpsdato etter 8. april 2018 får automatisk
fornyet sin gyldighet frem til 8. april 2019. Så kommer det viktige:
Innen 8. april 2019 (og da er det lurt å tenke på dette før 7. april 2019) sender man inn en erklæring
på at man driver flyskole, man har følgende personer knyttet til virksomheten (skolesjef, DTOrepresentant osv) og oppfyller de krav som er satt til flyskoler. Når man mottar bekreftelse på at
deklarasjonen er mottatt kan man skole som DTO. Luftfartstilsynet vil og skal da ha kontroll med at
man oppfyller kravene minst hvert 6. år, noe som vi anser å være en stor fordel sett i mot dagens
praksis der mange har drevet i to ti‐år uten å se noen fra LT. Samarbeid og god samhandling mellom
NLF og myndighetene er helt avgjørende for å sikre god kvalitet og ønsket sikkerhetsnivå fremover.
Fordelen med DTO er at det i grove trekk vil si at man fortsetter som før. If it works, don’t fix it!

Så hadde vi presentasjon av SU‐komiteen som er revitalisert med to nye medlemmer. Tor
Svendsgaard og Harald Orlien sa seg villige til å bli med i komiteen, noe som vil tilføre ny spirit og
mye god kunnskap og erfaring. Tor flyr til daglig i Widerøe og bor i Rørvik. Harald er kjent for mange i
seksjonen og flyr foruten i Oslo Flyveklubb i Lufttransport til daglig.
Eirik Walle ble takket av for lang og god innsats i komiteen, mens Ivar Dyrdal som leder av
akrokomiteen vil fortsette delvis også i SU-komiteen, men med spesiell fokus på hendelser
og rapporteringssystemet.
Ivar presenterte de foreløpige funn og konklusjoner etter de tre fatale ulykkene som har involvert
motorflygere med totalt fem omkommet i løpet av sommeren. Presentasjonen er vedlagt i denne
bulletengen. SU følger her arbeidet i SHT tett. Foreløpig er det ikke funnet noen bevis på at det var
materiellet eller tekniske feil som forårsaket ulykkene.
Bjørn Skogøy, Ivar Henriksen og Tor Svendsgaard hadde så laget en presentasjon som en oppfølging
av det tema vi tok opp i forrige SU Bulleteng; VFR into IMC. Dette var som dere husker etter pålegg
fra SHT som mente vi måtte foreta en aktiv handling for å sette dette på dagsorden i seksjonen. En
film fra en hendelse i USA ble vist der det også var analyser steg for steg før hendelsen utviklet seg til
en fatal ulykke.

Helgen 11.–13. november var det så tid for seminar for instruktørene i mikroflyseksjonen.
Operasjons‐ og Opplæringsutvalget har konkludert med at det er nødvendig å ta grep for å sikre en
standardisering av opplæring og de ferdigheter flygere av dagens moderne materiell må ha.
Et tiltak er at man har oppnevnt en gruppe med eksaminatorinstruktører fordelt geografisk i landet
som skal forestå blant annet utsjekk og periodisk flygetrening med alle instruktører. Det at man lærer
de samme tingene på en ens og strukturert måte er meget viktig. Dette er en prosess som nå er
startet der de nye IK1e vil inngå som er resurs gruppe OOU (få nå byttet det navnet ) kan bruke i
arbeidet med å forme fremtidens mikroflyging. En harmonisering med opplæring til LAPL og PPL
ligger klart i kortene, samtidig som man skal ivareta de som ønsker å drive med det helt enkle der det
er mindre folk og fly.
Seminaret lørdag og søndag samlet 72 instruktører av de totalt 140 seksjonen har, og det var gode
diskusjoner rundt de temaer som ble fremført av utvalget med Roger Holm som Duracell-mannen.
Personlig er jeg og mange med meg som flyr i begge seksjoner svært glad for at man nå samordner
og bruker kunnskap på tvers av tidligere skarpe skillevegger. Hva flyet veier er knekkende likegyldig
så lenge den som skal fly det har lært seg å beherske maskinen og flyr innenfor de grenser som er
satt i flyets håndbok.
Vi går spennende tider i møte, og jeg gleder meg til en samlet innsats fra alle medlemmer for å gjøre
opplevelsen vår rundt flyging så god og trygg som mulig. Noe må man svelge basert på nye krav, men
samtidig må man være villig til å endre seg for å følge med i tiden. Som Claudia Kruber sa det så tørt:
Steinalderen endte ikke på grunn av steinmangel

Fly sikkert, og bruk den mørke årstiden til å bruke hodet. Kunnskap er lett å bære, og kan selv i
mikrofly medtas i ubegrenset mengde uten frykt for «ramp‐check».
Ola Lilloe‐Olsen
Leder SU‐motorflyseksjonen.
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Bakgrunn
Flysesongen 2017 fikk en trist og tragisk utgang med tre
alvorlige ulykker på løpende bånd og fem omkommet.
Dette sett i lys av en stadig bedre ulykkesstatistikk med
kun 2 flyulykker siden 2004 (2005 og 2016) med private
motorfly.

Ulykker 2017
Basert på utgitt informasjon fra SHT om den pågående
undersøkelse:
01.08.2017 Aquila AT01 LN‐NRB traff fjellvegg og flyger
omkom.
Ingen tekniske feil avdekket og Nedre Romerike
Flyklubb besluttet etter dialog med SHT å «release»
gjenværende Aquila skolemaskin for flyging igjen.

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 to av tilfellene
Begge «Loss of Control in Flight» ulykkene gjaldt ikke
organisert aktivitet
Sannsynligvis «Controlled Flight Into Terrain» ved en ulykke
Bakenforliggende (sekundær) mulige årsaksfaktorer:
Opplæring
Trening
Erfaringsnivå
Airmanship/holdning

Statistikk 2004‐2015

Statistikk 2004‐2015

Ulykkeskategorier 2005‐2015
Privat motorfly

Statistikk 2004‐2016
Ulykker for private motorfly i perioden 2004‐2016:
2005‐04‐21 PA‐28‐140 Ulykke på Osvatnet, nær
Sunndalsøra. VFR flyging inn i instrumentforhold. Tap
av kontroll og kollisjon med islagt vann. Pilot og
passasjer omkom
2016‐05‐17 PA‐28R‐200 Ulykke ved Halden. Fartøysjef 67
år. Iht obduksjonsrapport antas det at fartøysjef var
livløs før flyet traff bakken grunnet plutselig indre
blødning.

Statistikk 2004‐2016
Innenfor kategori Private motorfly har
ulykkesstatistikken i Norge i perioden 2004‐2016 vært
atypisk blant annet i forhold til USA hvor «Loss of
Control» ulykker er en hovedårsak. I 2015 ble LOC satt
på NTSB sin «Most Wanted List» for General Aviation
Derimot har tap av kontroll vært identifisert som den
mest sannsynlige direkte foranledning til fire fatale
mikroflyulykker i Norge de siste syv årene

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

Tidligere anbefalte tiltak ved «LOC
in Flight»‐ulykker (ref SL RAP
60 2003)
Luftfartsinspeksjonen (nå Luftfartstilsynet) anmodet
Norsk Aeroklubb (NAK) om å danne en akrokomite for
å legge forholdene til rette for en strukturert
opplæring i akroflyging i NAK flyklubber/flyskoler.
NAK Akrokomite ble dannet i 1995 og bygde opp
opplæringsprogram for akroutsjekk, akroinstruktør,
display, konkurranse og formasjon
Definisjon for akro ble utvidet til å omfatte lav
overflyging med opptrekk

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.

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

«LOC‐In Flight» analyse GA
Faser av flygingen
Avgang og utklatring
Underveis
Manøvrering
Innflyging og landing

Ha ard Identification
Avgang og utklatring
Sviktende kontroll/prosedyre mht static RPM
Motorkutt under avgang
Trening i motorkutt under avgang
Miljømessige forhold (wind shear, wake turbulence, etc)

Ha ard Identification
Underveis
Ingen fremhevende faremomenter utover de generelle
faktorene for LOC‐I (menneskelige, miljø og system)

Ha ard Identification
Manøvrering
Manøvrering i lav høyde kombinert med høy krengning
Opptrekksmanøvre
Miljømessige forhold

Ha ard Identification
Innflyging og landing
Generelt: holder ikke korrekt hastighet dvs ikke en
stabilisert innflyging
Spesielt: uoppmerksomhet i final turn med lav hastighet
og unormal krengning, gjerne medvirket av medvind på
base.
Miljømessige forhold

Et kompleks problem
AVOIDANCE: Operere med tilstrekkelige marginer
RECOGNITION: Identifisere steilefare/unngå steiling
og spin
RECOVERY: Kunne håndtere en unormal stilling
Gjennomgående tiltak: Trening
NB: INGEN ENKELTSTÅENDE, ENKEL LØSNING

Primære Tiltak
Erverve gode ferdigheter, kunnskaper og holdninger
for normal håndtering av flymaskinen
(Grunnopplæring‐Modellutsjekker‐ Kontinuitet)
Sikre gode marginer i alle faser av flygingen (Holding‐
Sikkerhetskultur)
Ekstra sikkerhetsmargin etableres gjennomgå
kompetent trening unormale stillinger og spin
prevention
Bedre kvalitet på Flyskoler og Instruktører
Bedre tilgang på treningsmuligheter

Sekundær Tiltak
Sikrere og bedre materiell
Sertifiseringkrav
Tilstrekkelige varslingsutstyr (stall warning)
Instrumentering/Situational awareness
Pålitelighet/vedlikehold
Flyegenskaper
Crashworthiness

Konklusjon
LOC‐I (In‐flight) er en signifikant ulykkesårsak både
innen kommersiell og ikke‐kommersiell luftfart
Trening, opplæring og holdningsskapende arbeid er de
viktigste primær tiltak.
https://www.youtube.com/watch?v=9SRVViBTttg

