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Innledning 
 

 

NLF Stick & Rudder 2013 (S&R) er 

et flysikkerhetsprosjekt som Norges 

Luftsportforbund har satt i gang i 

samarbeid med Harald Krogs minne-

fond og som er støttet av Avinor. 

Målet vårt er å øke flysikkerheten 

gjennom aktiv trening, og ved å fly 

mer. Vi ønsker å få ned antall hen-

delser og ulykker i klubbene som er 

tilsluttet NLF. 

 

Dette ønsker vi å oppnå ved å få 

piloter til å bli enda flinkere til å 

søke sikre løsninger og tenke 

sikkerhet med aktiv læring.  

 

Dette heftet er ment å være noe 

piloter kan slå opp i på kalde og 

varme kvelder for å lære litt mer om 

noen av de handlingene som er mest 

representert i uhell og ulykker. De 

fleste typer uhell er allerede begått 

av andre, og i stedet for å gjenta 

dem, kan vi lære mye av dem. I den 

kommersielle luftfarten brukes 

hendelsesrapporter aktivt for å prøve 

å unngå at uhell gjentas. Dessverre 

mener mange at vi lærer best av 

egne feil. Dette bør vi som flygere 

ikke ta utgangspunkt i, da en feil kan 

ha store konsekvenser i all luftsport. 

Som del av S&R kommer vi til å 

møte mange klubber på lokale 

flyplasser hvor vi ankommer med to 

fly: Et moderne toseters fly i 

klassene CS-LSA eller CS-VLA, og 

et halehjulsfly (Cub). På dagtid øns-

ker vi å fly med klubbens medlem-

mer, og det vil bli prioritert side-

vindstrening, sakteflyging, steilinger 

og svinger. Dette er viktige øvelser 

for en flyger for å «bli ett med 

maskinen» i de mest kritiske fasene 

av flyturen, nemlig landing og 

avgang. Det vil også legges inn 

trening på nødprosedyrer. 

 

Fokuset for NLF S&R 2013 ble 

nøye vurdert, og vi kom frem til at 

80 prosent av ulykkene dessverre 

skyldes manglende ferdigheter samt 

holdningsproblemer hos ulykkes-

pilotene. Dette kan vi endre sammen 

ved å fokusere på at det å være 

flyger innebærer en kontinuerlig 

læringsprosess.  

 

Som flygere bør vi kontinuerlig søke 

kunnskap, alltid ha sikkerhet i fokus 

og dermed ta bedre valg. 
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Sidevind og utfordringer 
 

Hvorfor skjer så mange uhell i sidevind? Forklar-

ingen kan være at piloter ikke har god nok innsikt i 

sine egne flygeferdigheter, som igjen fører til at 

enkelte flyr i vær de rett og slett har for dårlig 

trening til å håndtere på en sikker måte. Vi skal ta 

for oss elementene som påvirker sidevindslandinger 

i dette kapitlet og belyse mulige farer ved flyging i 

sidevind. 

 

Sidevindsuhell og havarier kan sammenfattes i noen punkter.  

 Pilotens totale flyerfaring 

 Flygerens trening i sidevindslandinger og -avganger, og da spesielt hva 

som har blitt trent etter instruksjon til sertifikat. 

 Kunnskap om sidevind samt endringer i styrke og retning med høyde. 

 Vindkast kan gi store utslag i effektiv sidevindskomponent/styrke. 

 Fly har begrensninger, disse er oppgitt i flygehåndboken (POH/AFM). 

Piloter har også begrensninger, hvor finner vi dem definert? 

 Lokale forhold kan variere mye, dette bør man søke informasjon om før 

man flyr til nye flyplasser som kan ha spesielle vindforhold. 

 

 

Vind 
 

Vindens styrke, retning og eventuelle vindkast er noen variabler som gjør 

sidevindslandinger og avganger krevende. 

 

Vindenes retning og styrke har stor innvirkning på vanskelighetsgraden i 

sidevindslandinger og avganger. Flyets tillatte sidevindskomponent kan du 
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finne i flygehåndboken (POH/AFM). For å beregne aktuell sidevindskomponent 

ved de aktuelle forholdene kan du bruke sidevindsdiagrammet nedenfor. Det 

finnes også applikasjoner til smarttelefoner som kan hjelpe deg med 

beregningen, eksempelvis Aeroweather. Sidevindsdiagrammet vil fortelle deg 

hvor mye styrken og retningen på vinden påvirker flyet. Du ser fort om den er 

innenfor flyets begrensninger eller ikke.  

 

Men hva med dine personlige begrensninger, de kan være langt under hva flyet 

tillater. Det kan jo godt hende du var veldig god på sidevind forrige sommer, 

men hvor mye har du fløyet i det siste – og hvor lenge er det siden sist du landet 

i sidevind? 

 

Noen enkle tips/måter å beregne sidevindskomponent på 
 

 Vind fra 30 grader i forhold til baneretningen blir en halvering av vin-

dens styrke som sidevindskomponent. 

 Vind fra 60 grader eller mer bør beregnes som full sidevindskomponent 

og cirka halvparten av vindstyrken som motvindskomponent. 

 Jo sterkere vind, desto større sidevindskomponent og desto vanskeligere 

landing og avgang.  

 15 knop sidevind fra 60 grader i forhold til baneretningen gir samme 

sidevindskomponent som 30 knops vind fra 30 grader. I dette tillfellet er 

det vanskeligere å utføre en landing på 60 grader sidevind og 15 knop, da 

du her får vesentlig mindre motvindskomponent. 

 Desto sterkere vindkast, desto vanskeligere er landingen. Ved mange 

ulykker har vindkast vært en større faktor enn selve sidevindskom-

ponenten. Ofte er middelverdien på vinden ikke så sterk, men kastene 

gjør at det er til dels store endringer i styrke og retning. Dette kan 

resultere i at vinden du har beregnet har vesentlig større 

sidevindskomponent enn antatt og at både landing og avgang blir 

vanskeligere. 

 Jo sterkere vind, jo kraftigere vindkast kan vi regne med å oppleve. 

 I METAR og andre prognoser oppgis middelvinden, vindkast blir ikke 

inkludert før de overstiger 10 knop over middelvinden. 

 

Lokale forhold 
 

Noen faktorer som kan påvirke muligheten for en god sidevindslanding: 

 Hvor lenge siden og hvor mye har du fløyet i det siste? 

 Hvor mye trening har du egentlig i sidevind? 
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 Hvilke vindstyrker med sidevind har du fløyet sikkert før? 

 Hva er meldt på TAF etc for avgangs- og landingsplass, går det mot 

mindre eller mer vind – og hva med retningen på vinden som har stor 

innvirkning på den faktiske sidevindskomponenten? 

 Har du noen alternativ flyplass om det blir for mye vind for deg på din 

destinasjon? 

 Hva er banebredde og -lengde på destinasjonen – og evt avgangsplass om 

du må snu etter avgang? 

 Hvor mange slike negative eventualiteter er du komfortabel med å ha i 

dine beregninger, og likevel ta turen og være sikker? 

 

I bildeserien under kan du se hvordan piloten i en PA-28 kompenserer for 

sidevind. I serien er sidevindskomponenten høy, dette for å tydeliggjøre for lav 

vinge og rorutslag.  

 

 
 

Korrekt innflyging langs senterlinjen med nesen inn i vinden.             

Dette er ren flyging med korrigering for vinden, som kommer fra venstre. 

 

 
 

Oppretting på noen meters høyde, dette påbegynnes samtidig som piloten 

kompenserer for sidevinden med å legge ned vingen mot vinden og gi 

tilstrekkelig med sideror så nesen peker i banens retning. Her har piloten enda 

ikke kompensert nok.  
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Korrekt plassering for landing med ett hjul på hver side av midtlinjen, og med 

en kombinasjon av helning med venstre vinge og siderorsutslag gjør at flyet 

følger senterlinjen med lengdeaksen på flyet i banens retning. Det er riktig å 

lande på hjulet som er inn i vinden først. Piloten er litt til venstre for 

senterlinjen. Dette er ok, da vinden kommer fra denne siden. 

 

 

 
 

Piloten har rett rorbruk, men befinner seg for langt til venstre for senterlinjen. 

Korrekt tiltak her (denne siden av senterlinjen er sikrere en den andre pga at 

vinden kommer herfra) er å bevege flyet inn mot senterlinjen igjen, med stor 

forsiktighet. Forflyttningen utføres ved å løfte venstre vinge litt, samtidig som 

lengdeaksen på flyet holdes i baneretningen med minsket siderorutslag. 
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Piloten har korrekt rorbruk og er på vei til å sette hjulene, men krengningen er 

farlig stor. Denne situasjonen er vanlig blant uerfarne piloter, og den eneste 

riktige løsningen er å utføre en go-around. Om landingen fullføres er det stor 

risiko for å havne på yttersiden av rullebanen, dette fordi piloten ikke har klart 

å holde seg midt på rullebanen. Piloten bør holde retningen og høyden, for så å 

utføre en go-around. 

 

 

 
 

Flyet er på rett plass på rullebanen og beveger seg langs senterlinjen, men 

piloten har ikke korrigert nok med sideror, som fører til at nesen på flyet peker 

ut til venstre siden vinden kommer derfra. Mange piloter tør ikke bruke nok 

sideror og lander da i en slik stilling vi ser her. Om flyet setter seg i denne 

stillinger vil flyet «skidde» sidelengs bortover rullebanen, dette fører til stor 

belastning på understellet og unødvendig slitasje på hjul. I verste fall går flyet 

av rullebanen på venstre side. Dette er også et problem blant piloter under 

avgang. Husk: Tråkk sideror til den siden du vil ha flyets nese inntil den peker 

rett frem i rullebanens retning. Bruk gjerne fullt siderorsutslag om nødvendig. 
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Piloten er i ferd med å lande på lesiden av rullebanen. Korrekt tiltak her er å 

øke krengning mot vinden og fly seg til senterlinjen før touchdown. 

 

 

 
 

Piloten har rett rorkombinasjon, men befinner seg på lesiden av senterlinjen. 

Krengningen er kraftig, dette kan skyldes at flyet har overskredet sin maksimale 

sidevindskomponent. Denne landingen bør ikke fullføres! Gi full throttle og gjør 

en go-around. Vent til det blir mindre vind eller gå til en annen flyplass med 

mer fordelaktig vind. 
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Sidevindsråd 
 

 Lær deg hvordan start og landing skal foregå i sidevind. 

 Tren regelmessig og legg til større utfordringer og større stressfaktor  

etterhvert som du blir flinkere. 

 Bruke gjerne instruktør under trening, dette øker sikkerheten på treningen 

og gir deg enda bedre valuta for flygetreningen. 

 Du er garantert ikke eneste pilot som ikke kan sidevind godt nok, bruk 

enhver mulighet til trening, og husk at det er ved avgang og landing at det 

skjer mest uhell og ulykker. 

 Vær klar over dine og flyets begrensninger. 

 Det er flaut å ende utenfor banekanten, men en go-around er god trening 

og sikker flyging, og GOOD AIRMANSHIP. 

 Skriv også inn dine egne råd under: 
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Go-around en god avgjørelse 
 

Det vi nå skal ta for oss er en mulighet vi alltid har ved landing som dessverre 

blir altfor lite brukt – nemlig go-around. Mange hendelser og ulykker kunne 

vært unngått om vi hadde hatt litt mindre terskel for å utføre en go-around når 

ikke alt ved landingen er slik vi hadde tenkt. 

 

Hva er en go-around? Det er en avbrutt landing som du iverksetter dersom ikke 

landingen er slik du har trent, lært eller ønsker at den skal være, eller dersom du 

støter på andre faktorer i landingen som du ikke er komfortabel med. Husk: En 

go-around er en god mulighet til å få fløyet litt til.Vi tar for oss en ulykke som 

er ferdig gransket fra Sverige, dette er hentet rett fra det svenske 

sikkerhetsopplegget H50P: 

 

Piloten utførte ikke en nødvendig go-around 
 

Dette er en svensk ulykke som kunne endt anerledes. H50P har gjort litt 

research. 

 

I begynnelsen av 2005 skjedde et havari med en PA28 på en gressbane. De to 

om bord klarte seg uten skader, men flyet gikk det verre med. Her kommer noen 

sitater fra den svenske havarikommisjonens rapport: 

 

Piloten utførte en normal innflyging. Da han hadde svingt inn på finale, 

oppdaget han at han var på finalen til gressbanen som lå til høyre for den 

markerte banen. Han fortsatte innflygingen og bestemte seg for å lande på 

gressbanen da han visste at den var landbar. Piloten har oppgitt at høyden over 

terskelen var 15–25 meter og at farten var 75–80 knop. 

 

Vitner og spor på feltet tyder på at landingen skjedde etter at cirka halve banen 

var passert. Piloten satte flyet ved ca 65 knop og med full flap etter eget utsagn. 

Etter landing merket piloten at det var veldig dårlig bremseeffekt. Når han 

skjønte at resterende bane ikke ville rekke til full stopp, bedømte han farten til å 

være for lav til at landingen  kunne avbrytes. Nesehjulet ble slått av når flyet 

passerte et dike i banens ende.  
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Illustrasjonsfoto.  

 

Årsaken til denne ulykken var at piloten ikke skjønte tidsnok at forutsetningene 

for en god landing manglet. Det hjalp heller ikke at det var glatt og at gresset 

var vått. Banens lengde er så kort at det må flys inn med presisjon for å sørge 

for en velykket landing. 

 

AFM angir 66 knop ved 50 fot over terskel. Under de aktuelle forholdene var 

banebehov uten margin 442 meter, mens den var 631 meter med margin. Den 

tilgjengelige banelengden var 705 meter. Piloten oppga at høyden var 25 meter 

og hastigheten 80 knop over terskelen. Dette gjør det nødvendig med en bane  

som er 100 meter lengre enn den aktuelle rullebanen.  

 

Denne informasjonen framkommer av havarirapporten. Beregningene viser at 

ved landing på kortere baner kreves det stor presisjon på alle landinger. Om 

ikke helt korrekt høyde og hastighet holdes så bør man utføre en go-around. 

 

I havarirapporten er det nevnt flere faktorer som kan ha påvirket utfallet, 

eksempelvis trøtthet etter lang og krevende flyging. Lite flyging den siste tiden 

er også en forklaring på at piloten ikke innså at forutsetningene for en god 

landing ikke var tilstede. Piloten var ellers erfaren.   

 

Når vi leser havarirapporten må vi stille oss spørsmålet om hvorfor ikke piloten 

utførte en go-around tidligere. Vi avslutter omtalen av dette havariet, og ser 

generelt på spørsmål knyttet til landinger. 

 

Hvilke svar gir du deg selv på spørsmålene under? 
 

 Sjekker du AFM for marginer som gjelder fart og høyde over terskelen 

ved landing på kortere baner for ditt fly? 

 Vurderer du alternativet å utføre en go-around ved alle dine landinger? 

Og om du gjør det, hva er kriteriene dine for en go-around? Vi nevner 

noen relevante eksempler her:  

o Hva er anbefalt hastighet og høyde over terskelen? 

o Hvor på banen skal du senest sette deg?  
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o Er du innenfor banens markeringer, helst senter av banen, og som i 

tillfellet over, er du på rett rullebane? 

o Det kan også være andre forstyrende momenter som tar bort ditt 

fokus på selve landingen.  

o Har du lyst å fly mer ? 

Det er alltid en god grunn for å utføre en go-around.  

 

Hvilke holdninger har flygere med tanke på å utføre en go-around? Alternativet 

er ihvertfall ikke bra om du burde ha utført en.  

 

Har du fått nok trening i go-around da du tok flysertifikatet, vet du hva du skal 

se etter for å kunne ta avgjørelsen når den virkelig trengs? 

 

Tren regelmessig på go-around, gjerne med instruktør. Klubb-PFT (periodisk 

flygetrening) bør inneholde go-around, og det på en slik måte at flygeren må 

vurdere om kriteriene for en god landing er der. 

 

Flyr du med presisjon ved dine landinger, eller blir det som det blir? Sistnevnte 

er ikke bra! Du kan bedre! Det er bare å konsentrere seg hver gang! 

 

Flyr du ofte fra lengre baner? I såfall: Utfør merkelandinger og bestem deg for 

en viss lengde av banen som du definerer som tilgjengelig bane. Om det ser ut 

til at du kommer til å bruke mer enn den delen du hadde tenkt, eller om ikke alt 

er som det skal være for den tenkte banen – utfør en go-around! 

 

Hvis du til vanlig flyr med 75–80 knop over terskelen, er du da trygg på flyging 

ned mot 66 knop som i eksempelet over var rett hastighet for dette flyet? 

 

Hva tenker du når noe er litt feil med innflygingen din? For eksempel kort 

finale, litt høyt og fort, hva tenkte du sist det skjedde? Mange tenker nok at 

dette fikser jeg, mens de burde tenkt og kanskje utført en go-around. 

 

Kort om det å utføre en go-around 
 

Du har akkurat funnet ut at oppsettet for landing ikke er bra nok. Noe er feil, for 

eksempel: Høy fart, for stor høyde, for lavt og ikke på rett bane, ikke på 

senterlinjen osv – alle grunner er gode grunner! 

  

Vi har bestemt oss for å utføre en go-around: 

 

1. Gi full throttle, og sett forgasservarme av om flyet har det. 

2. Hold nesen nede mens hastighet øker slik at flyet flyr igjen! 
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3. Ta inn flaps til det som er foreskrevet for flyet. 

4. Ved VX, start stigning og gå klar av eventuelle hindringer. Akselerér så 

opp til VY, se AFM for ditt fly! 

5. Utfør så en ny fullstendig landingsrunde. 

 

Med forgasservarme i stilling varm kan det være for lite motoreffekt til å klare å 

utføre en go–around. På kort finale bør forgasservarmen settes til kald. Dette vil 

være avhengig av flytype, sjekk AFM. 

 

Det er særdeles viktig å gi full throttle og slå av forgasservarme når du gir på for 

en go-around. Halvhjertet throttlebruk kan ende i høydetap og en steiling, siden 

det er mye drag når flaps står i landingsstilling. Du må også passe på når du gir 

throttle at du korrigerer for økt motoruttak med sideror så ikke flyet vrir seg mot 

venstre (på de fleste fly). Du kan havne på venstre side av banen, og da kanskje 

mot bygninger med videre. Søk heller å følge senterlinjen. 

 

For å få en sikker go-around er hastighet viktigst. Høyde er nummer to. Det kan 

virke som flyet flyr om du utfører en go-around rett før «touch down»; Da er du 

i groundeffekt og flyet flyr på den. Ikke forlat groundeffekt før minst VX er 

oppnådd og flaps er tatt inn til det som er foreskrevet i AFM (på mange fly er 

det 10 grader eller først hakk flaps).  

 

Når du gir throttle har flyet en trim for landing. Når du gir på throttle fører dette 

til at nesen på flyet ønsker å stige. Dette må vi være forberedt på og korrigere 

umiddelbart, ellers kan du stige ut av groundeffekt og ende i en steiling i lav 

høyde. 
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Psykologien i det å utføre en go-around 
 

Vi tar for oss fakta og litt gjetning – du kan selv vurdere hva som gjelder deg. 

 

 De fleste piloter har aldri utført en go-around etter grunnskolingen til 

flysertifikatet. 

 De fleste piloter trener aldri go-around eller tenker mye på vurderingene 

rundt dette scenariet. 

 Altfor få instruktører / kontrollanter bruker go-around i flytimene. 

 Få piloter ser go-around som et alternativ når det ikke går helt som 

planlagt. 

 Altfor få piloter har en mental beredskap for en go-around. 

 Mange synes go-around er flaut. 

 Mange piloter tror deres kvalifikasjoner som pilot trekkes i tvil om de 

gjør go-around. Det er derimot ulykker som ødelegger troverdighet og 

respekt i miljøet. 

 I en kritisk situasjon med vanskelige forhold kommer mange piloter til å 

utføre go-around feil og farlig, om de ikke har trent tilstrekkelig på dette. 

 

Det å utføre en go-around viser god airmanship og god vurderingsevne. Å ikke 

utføre en nødvendig go-around viser dårlig airmanship, selv om du klarer å 

unngå en hendelse/ulykke. 

 

Å havarere viser dårlig innsikt og litt dårlig airmanship, i hvert fall i de 

tilfellene der en go-around hadde reddet situasjonen – kanskje som følge av 

dårlig fantasi eller en «overtro» på egne ferdigheter.  

 

Dessverre har vi alle våre feil, men vi kan kompensere for dem ved å tenke 

igjennom det vi skal utføre og hvilke muligheter vi har i de forskjellige 

situasjonene vi havner i. 

 

Sist men ikke minst: Før du tar av, ha planen klar for hva du skal utføre og når – 

og husk en go-around er en god avgjørelse, heller en gang for mye en for lite! 
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Stall- og spinnsituasjoner 

  
 

 

 

Her er noen råd til piloter etter erfaringer fra 
havarier i Norden 
 

 Utgangspunktet for alle former for steiling, inkludert 

dets utviklede former er at angrepsvinkelen er for høy 

og må reduseres. 

 Ved en begynnende steiling er det viktig å redusere 

angrepsvinkelen og deretter gi på throttle. 

 En fullt utviklet steiling er det vanskeligere å korrigere 

på denne måten. Her er det riktig å trekke av throttle 

mens angrepsvinkelen reduseres ved å senke stikka. 

 Ikke la bakkeeffekt under start eller go-around gjøre at 

du tar av før sikker hastighet, og ikke start utklatringen 

før korrekt hastighet er oppnådd. 

 Flyet skal ikke lette fra bakken før korrekt hastighet er 

oppnådd. Enkelte fly er veldig skumle, de kan være 

ustabile ved lave hastigheter (= høy angrepsvinkel). 

 Start sving til crosswind først ved 500 fot over bakken, 

og husk korrekt hastighet. 

 Aldri gjør et skarpt opptrekk etter takeoff eller under 

go-around. 

 Hvis flyet trekker til siden i begynnelsen av en avgang, 

bruk alltid roret til å holde kursen. 

 Ved go-around, gi nok ror for å holde rett kurs i 

baneretningen. Prøv å unngå å stige kombinert med en 

sving i lav høyde. Og ikke vær redd for å gi nok ror 

som virkelig er nødvendig ved høyt motoruttak. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=srBjnzilQqmqIM&tbnid=a9Xc8SLrICm05M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stuntplane.com/Additional Spin Info.html&ei=IF0aUfOkHcTOhAfGl4HoAg&psig=AFQjCNFIkciN_7J_USP-2NiiAoymmEC4vQ&ust=1360768599157616
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=srBjnzilQqmqIM&tbnid=SJcNATrkKv9UjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stuntplane.com/Additional Spin Info.html&ei=_FwaUdKgAYK4hAeGg4HABQ&psig=AFQjCNFIkciN_7J_USP-2NiiAoymmEC4vQ&ust=1360768599157616
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 Unngå 360-graders sving på finale for å få avstand eller 

forsinket landing. (Utfør heller en go-around på høyre 

side av rullebanen side. Husk også å melde på radio når 

du har tid.) 

 Utfør så en helt normal landingsrunde og et nytt forsøk 

på landing. Oppretthold riktig hastighet på finalen og 

trim godt. Selv den mest erfarne pilot kan få en steiling 

om angrepsvinkel er for høy. 

 Under trening i å vurdere landingen, sørg for at du har 

riktig hastighet og høyde når du passerer terskelen. Er 

den feil eller følelsen ikke er god av andre grunner, utfør 

en go-around. 

 Hvis du øver på «stall recovery» sørg for at høyden er 

tilstrekkelig. Fly som lett roller bør en ikke trene 

steilinger med under 4000 fot. Bruk gjerne mer 

høydemargin. (Husk klarering fra ATC om du må klatre 

inn i kontrollert luftrom.)  

 

Pilotens handlinger i en steiling 
 

En steiling skyldes alltid at angrepsvinkelen er for høy. 

Den grunnleggende metoden for å komme seg ut av en steiling 

er derfor å redusere angrepsvinkelen. 

 

Man kan skille mellom to hovedtyper når det gjelder stall: 

 

1. Rystelser eller advarsler som indikerer en «initial stall» 

der piloten fortsatt har kontroll på flyet. 

2. En fullt utviklet stall, flyet er helt utsteilet på grunn av 

sen recovery. 

 

Utgangsmetoden/recovery er veldig forskjellig for disse to 

typene av steilinger og kan være typeavhengig. 

 

Et tredje spesielt tilfelle er spinn!  
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Stall – stall-warning (hovedtype 1) 
 

Ved en viss angrepsvinkel begynner et varsel (lyd/varsellys), hvis 

flyet har dette installert. Varselet indikerer ikke at flyet har steilet 

ennå, men det er svært nær grensen hvor flyet steiler. Et annet 

varsel er at flyet begynner å riste og/eller blir tungt og tregt i 

rorene.  Risting kan skyldes at produsenten har bygget inn 

aerodynamiske varsler i vingeprofilet når en bestemt 

angrepsvinkel er nådd: Luftstrømmen tvinges til å strømme 

turbulent på en bestemt del av vingen. Andre typer luftfartøyer 

advarer ikke i det hele tatt, eller så lite at piloten ikke blir klar 

over hva som er i ferd med å skje før det er for sent.  

 

Et varsel er imidlertid felles for alle fly så lenge det ikke handler 

om en akselerert steiling, og det er hastighetsmåleren hvor viseren 

nærmer seg bunnen av, eller nedenfor, den grønne markeringen.  

 

Situasjonen beskrevet her er bare et varsel på at steiling er nært 

forestående om du fortsatt lar hastighet synke og angrepsvinkel 

øke. Det er denne typen steiling som brukes mest til praktisk 

trening, og det er den eneste formen for steiling som praktiseres i 

de fleste større fly. Dette fordi det er i avgang og landing 

steilinger som regel skjer – det er da vi flyr med minst «air 

speed», og i lav høyde ønsker vi naturligvis å gjøre uttak av 

steiling før den faktisk har funnet sted. Steilingsvarsel er det 

samme som ordre om å utføre uttak av steiling så vi ikke steiler ut 

rett i bakken! 

 

Recovery – uttak av steiling 
 

Stikka rolig frem, gi full throttle og la flyets nese gå ned til 

horisonten. De fleste fly er nå utenfor fare for steiling. Gjenoppta 

utgangsposisjonen og intensjon. 

 

Riktig recovery i praksis betyr at du mister minimalt med høyde, 

men det viktigste er å bryte steilingen og ikke hvor mye høyde du 

taper. 

 

  



 

NLF Stick & Rudder 2013 

22 

 

Fullt utviklet steiling med flikk (type 2) 
 

Når en steiling er fullt utviklet, kan det gi ulike symptomer og konsekvenser. 

Noen fly rister mens nesen faller ned under horisonten for deretter å heve seg 

igjen når hastigheten har økt, gitt at piloten sitter med stikka i samme posisjon 

under hele steilingen. Dette er slik «snille fly» reagerer på en fullt utviklet stall 

uten forsøk på recovery fra flygerens side. De fleste typer Cessna- og Piper-

maskiner reagerer slik. 

 

Andre flytyper vil vise mer brutale utslag av å holde en steiling for langt. Flyet 

kan flikke når flyets nese dropper, og/eller gå rett i en «flick roll» – og i enkelte 

tilfeller rett inn i spinn.  

 

Andre fly kan reagere på samme måte hvis inngangsmodus er mer ekstrem, eller 

hvis flygeren insisterer på å holde ror i samme posisjon som da steilingen 

begynte – og enda verre om piloten bruker balanseror for å rette opp krengning. 

 

Uttaksmetode for fullt utviklet steiling (type2) 
 

 Nøytralisér alle ror 

 Trekk gasshåndtaket helt av 

 Ved behov, før stikka ytterligere frem  

 Gi motsatt sideror om du ikke har «wings level» 

 Hold balanseror nøytralt til flygehastighet er oppnådd 

 Rett opp flyet 

 Løft nesen og gi på motor (du er nå ute av stall – pass på så du ikke går 

inn i en sekundær stall ved for kraftig opptrekk) 

 

Hvis hastigheten er høy eller økende: Hold tomgang til nesen på flyet er over 

horisonten. Hvis hastigheten er lav når situasjonen er under kontroll, gi på gass. 

 

Hvis situasjonen føles usikker når en voldsom stall inntreffer: Begynn med å 

slippe stikka og dra throttle helt av. 

 

Hvis throttle ikke blir trukket av i det hele tatt i en fullt utviklet steiling, vil flyet 

komme opp i høy hastighet og høydetapet blir enda større.  

 

Det er en risiko for at du får høy airspeed og kan fort ende langt over VNO og 

inn i gult på airspeed-indikatoren, som betyr at uttrekket må gjøres særdeles 

forsiktig for ikke å stresse flyet – med de konsekvenser det kan medføre. 
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Dersom resultatet av steilingen blir «flikk» eller kanskje spinn, vil det å gi på 

motor forverre situasjonen ytterligere slik at du kanskje ikke klarer å komme 

deg ut av situasjonen med delvis eller full throttle. Dette skjer fordi 

propellstrømmen og P-faktor gjør at rorkreftene ikke er tilstrekkelige til å 

komme ut av stallen. De som ikke har trent på dette, vil ha en følelse av at de 

må gi på mer motor. Dette er feil, handlingen må mentalt overvinnes og 

motorpådraget må reduseres.  

 

Det er også vanlig (men feil) å prøve å rette opp en lav vinge med balanseror, 

dette er både farlig og feil, da flyet kan flikke og gå i et spinn. Det er viktig at 

piloter trener på dette så de overvinner dette naturlige ønsket om å rette opp lav 

vinge med balanseror, bruk sideror i stall, det samme gjelder i slow-flight-

trening. 

 

Resultatet med bruk av balanseror for å rette opp lav vinge istedenfor sideror er 

at den lave vingen vil få et nedadgående balanseror som igjen vil gi økt 

angrepsvinkel, og dette kan igjen føre til at flyet flikker og går i spinn. 

 

Spinn 
 

Hvis flyet ender opp i spinn er normal 

recovery-metode: 

 Throttle til tomgang 

 Nøytraliser flygekontrollene 

 Bestem spinnretning 

 Balanseror holdes nøytralt 

 Fullt sideror mot spinnretning 

 Stikke føres markert frem foran 

nøytral 

 Når spinnet stopper, sentreres sideror 

 Vingene rettes med balanseror og 

flyet trekkes forsiktig ut av stupet 

 Sist men ikke minst se AFM for ditt 

fly! 

 

Hvis flaps er ute, bør de tas inn for lettere å 

komme ut av spinn. 

 

Føler du deg usikker på hva du skal gjøre, eller hvis du har mistanke om en 

ryggspinn:  
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 Throttle til tomgang og slipp stikka. Vent en stund og se hva som skjer. 

 

Ofte går flyet ut av spinn med denne metoden – men ikke så fort som ved 

normal spinn-recovery-metode! 

 

Dette er imidlertid en bedre metode enn å tråkke feil ror ved en feil vurdering av 

spinnretning, noe som ikke nødvendigvis er så enkelt å finne ut for en flyger 

uten trening på spinn. 

 

Ønsker du å lære deg å spinne med fly, ta et akrokurs og bli godkjent for 

akroflyging. Et akrokurs styrker din kompetanse som pilot, og du er mye bedre 

forberedt om du skulle komme ut for denne situasjonen. 

 

Beskrivelse av en steiling 
 

En enkel beskrivelse av steiling er at luftstrømmen over vingens øvre overflate 

ikke lenger er i stand til å følge vingens profil i en laminær strøm, men den 

slipper overflaten på vingen og går over til turbulent airflow. Dette skjer alltid 

på grunn av for høy angrepsvinkel. På en begynnende stall (ikke så høy 

angrepsvinkel), er det bare den bakerste delen av vingen som har en turbulent 

luftstrøm. Terskelen fra laminær til turbulent strøm beveger seg fremover desto 

høyere angrepsvinkelen blir. Den delen av vingen som har turbulent luftstrøm 

genererer i prinsippet ikke noe løft. 

 

Når angrepsvinkelen økes kontinuerlig, flyttes den turbulente luftstrømmen 

fremover. Etter et visst punkt mister vingen mer og mer løft på grunn av for høy 

angrepsvinkel. Dette hendelsesforløpet med en økende andel turbulent luftstrøm 

over vingen kalles på folkemunne steiling eller «stall». Ved at den bakre delen 

av vingen taper løftkraft, vil CL (Center of Lift) flyttes frem og gi en økt 

angrepsvinkel som til slutt fører til at vingen steiler fullt ut og nesen faller.  

 

Når hele eller deler av vingen har fått turbulent luftstrøm, mister vingen evnen 

til å gi løft. Ved en bestemt angrepsvinkel som varierer mellom ulike flytyper, 

steiler flyet. For en gitt vingeprofil oppstår steiling alltid ved samme 

angrepsvinkel (og dette er uavhengig av hastigheten). 

 



 

NLF Stick & Rudder 2013 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NLF Stick & Rudder 2013 

26 

 

For flyinstruktører 
 

 Alle elever i skoling bør trenes grundig på steilinger og det å ta seg ut av 

en (husk steiling skjer gjerne i avgang og landing, men vi trener steiling 

og uttak i god høyde = mer en 2000 fot AGL ved beregnet uttak).  

 Øv gjerne steiling i sving.  

 Ikke press flyet i situasjoner der det er risiko for spinn hvis du ikke vet 

hva du gjør. 

 Selv om du er opplært i spinn og har tilstrekkelig høyde for å gå ut av 

spinnet, utvis aktsomhet. 

 Hvis du ikke har gjort det før: Ta et kurs i spinnuttak. 

 Ikke utfør spinn med fly som ikke er godkjent for det – det kan og vil 

skade flyet. 

 

Generelt 
 

Du bør ha respekt for ulike flys steileegenskaper. Det er bedre å trene under 

kontrollerte former med instruktør om du er usikker. Gjennom slik trening vil 

du bli en sikrere pilot: Du vet automatisk hva du skal gjøre hvis stall eller spinn 

inntreffer på et uventet og feil tidspunkt. 

 

Typiske feilreaksjoner når en «deep stall» inntreffer 
 

 Mange gir på throttle når en i stedet bør trekke av gass for at flyet skal 

kunne tas ut av den uventede situasjonen. (Spesielt viktig ved fullt 

utviklet steiling i sving samt ved inngang til spinn) 

 Bruk av balanseror for å rette opp vinger i steiling som resulterer i økt 

utsteiling av vingen som går ned. 

 Ikke tørre å skyve stikka frem når nesen faller kraftig. Angrepsvinkelen 

kan være meget høy, selv om nesen er på vei ned! 

 Skriv inn dine egne viktige punkter og del dem med andre.  
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Holdninger og regelbrudd 
 

Innledning  
 

Hvorfor bryter noen piloter reglene og ignorerer 

hendelsesrapporter? 

 

Visste vi hvorfor, kunne vi stoppe her. Dessverre 

er det ganske vanlig å strekke regler og 

forskrifter. Du kjører bil og overstiger 

fartsgrensen eller kjører på rødt lys – dette har du 

helt sikkert gjort en gang eller to, og du gjør det 

med en kalkulert risiko. Det mest alvorlige som 

kan skje er vanligvis at du mister førerkortet for 

noen måneder eller får en bot. Hva er sjansen for 

at du vil bli tatt? 

 

I luftfart er det vanlig at et eller flere regelbrudd 

fører til en ulykke. Luftfart er et komplekst 

system med mange funksjoner og folk som 

forventer at vi gjør det vi skal – alle flygere er en 

del av dette systemet. 

 

Luftfartsregelverket er et minimum for sikkerhet og fornuft. Innen luftfart er det 

ikke muligheter for å ta en kalkulert risiko etter som det kan få større og mer 

alvorlige konsekvenser når vi beveger oss i tre dimensjoner. 

 

Hvis vi har en positiv holdning til lover og regler, kan vi kanskje unngå å bli en 

del av ulykkesstatistikken. 

 

Mål og mening 
 

Målet er at vi skal bli klar over ulike holdninger (egne og andres). Vi bør alle 

tilstrebe å skape en positiv holdning til luftfartssystemer (regler) som vi er en 

del av. Den som ønsker og prøver hardt å overholde regler og anbefalinger, er 

med på å øke flysikkerheten for oss alle.  

 

Det er en kontinuerlig prosess å holde seg oppdatert. Det er mye lettere å 

overholde regler og prosedyrer for den som ønsker det og ser gevinsten av dem.  
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Hvorfor er det regler og forskrifter 
 

Regler, forskrifter og anbefalinger er laget for oss som flygere slik at vi kan 

ferdes trygt i samme luftrom. De fleste regler har blitt innført som følge av feil 

fra piloter og erfaringene som er samlet inn etter hendelser og ulykker. 

 

 
 

Erfaringer 
 

Chris Liljestrand, psykolog og flyger, har følgende forklaring på hvorfor noen 

piloter bryter regler og forskrifter. I sammenheng med luftfartsulykker blir det 

ofte spurt om hvordan dette kunne skje med en erfaren pilot som er så ansvarlig 

og dyktig.  

 

Mange ulykker klassifiseres innledningsvis som uforklarlige eller mystiske. 

Det er ikke uvanlig at ulykkesårsak blir oppgitt og at det er menneskelig svikt 

som er identifisert som årsak. Faktisk er 60–80 prosent av alle hendelser og 

ulykker koblet til menneskelige faktorer. Det menneskelige individ gjør feil 

beslutninger i komplekse situasjoner i sykluser på én gang per 1000. 
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Elektroniske menneskelige systemer 

mislykkes i sykluser på én gang per 1.000.000.  

Dette ifølge en fersk rapport fra US FAA 

(Federal Aviation Administration) 

 

«Å feile er menneskelig», som det sies, og det 

er mye av sannhet i denne uttalelsen. Mennes-

ket er ikke feilfritt og bør ikke forventes å 

være det. 

 

I flysammenheng bør man hele tiden jobbe for 

å redusere hyppigheten av feil beslutninger fra 

flygernes side, men det er absolutt en utopi å 

tro at du helt kan eliminere forekomsten av 

feil som er knyttet til menneskelige faktorer. 

 

Forskning på "human factors" og bakenfor-

liggende årsaker har blitt stadig mer prioritert 

de siste årene. Det har vist seg at komponenten 

menneskelig faktor er en viktig årsak til ulyk-

ker – det er den faktoren som ofte er direkte 

utløsende for hendelsen/ulykken. 

 

Mangelfull situasjonsforståelse er koblet 

direkte til den enkeltes prestasjonsevne som vi 

vet kan variere betydelig med tid og sted. Det 

har lenge vært kjent at individuell ytelsesevne 

forverrer seg med årene, dette kan gi redusert 

situasjonsforståelse og beslutningsevne. Vi 

påvirkes alle av ulike faktorer som trøtthet, 

alder, støy, temperatur, turbulens, helse, arbeid 

og ernæring. 

 

Ny forskning viser nå den avgjørende 

betydningen av disse faktorene – alene eller i 

ulike kombinasjoner. En 40 år gammel person 

har dårligere hørsel, syn, koordinasjon og 

reaksjon sammenlignet med en 30-åring. Når 

disse manglene er kombinert med en tung 

arbeidsbelastning i en solhet støyende cockpit, og den 50 år gamle piloten har 

sovet dårlig og deretter hoppet over lunsj, er det ikke vanskelig å forstå at 
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han/hun har knapt med overflødig kapasitet til å håndtere en unormal og 

vanskelig situasjon. 

 

Det er fristende å si at erfaring hjelper, og det gjør 

det, men hvor mye trening og erfaring har vi på 

stressede situasjoner? 

 

Forkjølelsessymptomer alene fører til en 

kapasitetsreduksjon på 40 prosent. Deler av dette 

kapasitetstapet vedvarer en stund etter at forkjøl-

elsessymptomene forsvinner. 

 

Hva kan gjøres for å forbedre situasjonen? Indi-

videnes medfødte kvaliteter er vanskelig å påvirke, 

men vi kan endre holdninger og dermed atferd 

gjennom informasjon og utdanning. 

  

Overkapasitet til å håndtere uforutsette situasjoner 

får vi ved regelmessig trening og ved å holde oss 

oppdatert. Kunnskapen hos den enkelte pilot 

reduserer muligheten for feil på grunn av 

menneskelige faktorer. Betydningen av egen-

kontroll bør understrekes, og selverkjennelse bør 

være en vel så åpenbar prosedyre før hver flygning 

som gjennomgang av sjekklister og fuelkontroll. 

 

 

Holdninger 
 

Hva er en god og en dårlig holdning? 

Kan holdninger påvirkes? 

 

En viktig del av hvordan vi handler er guidet av 

våre holdninger og verdier. Alle personer forsøker å 

se noe fornuftig i sine egne og andres handlinger og 

atferdsmønster. Du prøver å se hvordan andre 

mennesker reagerer på deg og dine handlinger. Vi 

gjør dette for å tilpasse oss og for å passe inn i 

fellesskapet med andre mennesker. Etter en tid blir 

vi mer og mer like de menneskene vi omgås.  
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Holdninger til flysikkerhet og regelstyrte miljøer varierer mye mellom 

individer. Noen folks holdninger til myndighetene er generelt dårlig, og etter tid 

og erfaring kan det ha blitt så negativt at de mener det meste av regelverket kan 

klassifiseres som dumt og meningsløst. Meningene kan være så kraftige og 

sterke at den enkelte ikke merker at omgivelsene reagerer og blir irritert på 

atferden. 

 

Det er ikke lett å påvirke holdninger innenfor en gruppe mennesker. Ofte har 

holdningen utviklet seg over lang tid. Holdningsproblemer i en gruppe kan ofte 

føres tilbake til én eller flere verbalt sterke personer som påvirker resten av 

gruppen. Dermed kan holdningene etterhvert bli normal standard innenfor den 

aktuelle gruppen. Slike personer er ofte ikke i formelle stillinger i klubben 

(styret, skolesjef, flygesjefen), men de kan for eksempel jobbe i utkanten av 

gruppen og føre en slags geriljakrig mot de offisielle reglene og holdningene. 

Det er ofte bakenforliggende årsaker til hvorfor disse menneskene har fått 

dårlige og «gale» holdninger. 

 

Hvis du ønsker å påvirke gruppen, er det viktig å identifisere hvem som er de 

innflytelsesrike personene. Hvis du for eksempel avslører dårlige holdninger i 

en gruppe i klubben, kan det være vanskelig å 

endre dette med enkle midler. 

 

Noen piloter er risikoutsatt. En forklaring på dette 

er at mennesker har ulike behov for å ta risiko. 

Noen mennesker liker å stå på hustak og se over 

kanten. Det gir et «adrenalinrush». Andre mener at 

det er veldig ubehagelig å stå på et tak i det hele 

tatt. Drivkraften til å oppleve spenning kan være 

svært sterk. Kleptomaner kan være rike 

mennesker, men spenningen av å stjele blir så 

sterk at den overtar for all fornuft.  

 

Noen ulykker kan bare forklares med sjeldent 

dårlig dømmekraft. Hvor kommer denne dårlige 

dømmekraften fra? Er det dårlige holdninger? 

Kanskje det er ekstremt spenningssøkende 

mennesker som står for slike ulykker? Er det 

samspillseffekter mellom høyrisikoutsatte person-

er når det er tilskuere til stede? Vi vet ikke. Kan-

skje forskning på disse områdene over tid gir en 

større klarhet og bedre forståelse. 
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Eksempler på gode holdninger i flysammenheng kan være: 
 

 Piloten følger reglene ... 

 Tar liten eller ingen risiko 

 Planlegger nøye 

 Står opp for sine kamerater 

 Tar kritikk fra ledelse og kolleger 

 

 

Eksempler på dårlige holdninger i flysammenheng kan være: 
 

 Piloten følger ikke reglene ... 

 Tar ut maksimalt av seg selv og sitt fly 

 Bryr seg ikke om venner og deres gode holdninger 

 Vet og kan alt 
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Hvordan kan en personlighetsprofil se ut 
for en "regelbryter" 
  

 Ofte folk med personlige forstyrrelser 

 Ofte folk med psykisk sykdom 

 Generell manglende evne til å vurdere sine 

egne begrensninger 

 De tror godt om sine egne evner 

 Ønsker å vise andre hva han/hun kan (eller 

skjule hva han/hun ikke kan) 

 Ikke nådd ønsket posisjon (f eks trafikkflyger) 

 Snakker i klubbens lokaler (sprer rykter) 

 Kan være umoden, ofte under 25 

 Kan være en gammel og erfaren pilot (følgelig 

klar over risikoen) 

  

  

Bevisst eller ubevisst brudd av  
Regler og bestemmelser 
 

Hvorfor bryter vi regler? 

 

 Er det fordi det vi har er mangel på kunnskap? 

 Hvordan kan vi fange opp piloter med dårlige 

holdninger? 

 Har vi for mange og for omfattende regler? 

 

Dette kan dere diskutere under klubbkvelder, PFT osv. 
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Ski og sjøflyging 
 

Dette kapittelet er rettet mot sjøflyging, men mye av stoffet gjelder også ski og 

flyging inn til små flyplasser hvor det ikke er laget innflygingskart. 

 

Det å fly på sjø og ski er blant det fineste og mest givende man kan gjøre innen 

fritidsflyging. Denne type flyging krever imidlertid uvanlig stor konsentrasjon 

hos flygeren. Piloten må ha evne til å utøve skjønn, være framsynt og dyktig. 

Mangler du dette kan det fort bli ubehagelige situasjoner og ulykker. 

 

For å ferdes trygt under slik flyging, kreves det nøye planlegging, og nøye 

gjennomføring av flyturen. 

 

Som sjøflyger er det ikke tilstrekkelig å være en god pilot, du må også være en 

god sjømann. 

 

Været 

Vind 
Kort sagt kan vi si at vanskelighetsgraden øker når vinden er sterk samt når det 

ikke blåser i det hele tatt. I sterk vind øker risikoen for velt ved taksing. På 

blankt vann (ikke vind), er risikoen for landingsulykker større. 

 

Under svak bris kan sjøflyging virke enkelt – du har generelt store områder for 

takeoff og landing samt gode høydereferanser, i tillegg til at flyet reagerer godt 

på bruk av vannror. Du kan da komme riktig inn til brygga og legge til fint, for 

så å gå ut og fortøye flyet. 

 

Samme turen i sterk vind kan utvikle seg til et rent mareritt. 

 

Du klarer å lande helt ok til tross for sterk vind og høye bølger, men vannroret 

har liten virkning og vinden insisterer på å snu flyet med nesen inn i vinden. Du 

prøver å tvinge maskinen dit du vil med motor, men dette kan få flyet til å blåse 

over ende. 

 

Dette er bare begynnelsen på problemet. Du skal jo legge til på brygga, med stor 

fare for å blåse inn i båter og andre fly, noe som kan føre til store skader. Dette 

kan fort bli farlig og dyrt. 
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Vurdering av vind og bølger 
 

Vinden på en innsjø oppfører seg ofte ganske annerledes enn på en flyplass der 

det meste er ryddet bort fra områder til avgang og landing. På en innsjø må man 

ta hensyn til at vinden rundt øyer og trær kommer feiende ned og lager 

turbulens, ugunstige og vanskelige vindforhold. 

 

Mange ulykker har skjedd nettopp fordi piloten ble overrasket av uventede 

vindretninger og downdraft. Ta i mot råd av lokale flygere før du flyr til nye 

plasser. 

 

Personlige minima 
 

Er du blant dem som bare flyr av og til på sjø/ski med kun noen timer hver 

sesong – med lånt eller leid fly? Da bør du avstå fra å fly hvis været ikke føles 

perfekt, eventuelt ta med deg en instruktør og tren litt aktivt. Alternativt vent 

med å fly til ettermiddagen når vinden har roet seg. 

 

Hvis du flyr ofte og kanskje med eget fly, kjenner du trolig flyet bedre og kan 

lettere vurdere hvordan flyet er å handtere i aktuelt vær og vind. 

 

Når du har mer erfaring blir det også lettere å vurdere vind og tilleggingsforhold 

ved ankomststedet, og du finner også lettere alternative plasser.  

 

Forberedelse 

 

Planlegging 
 

Planlegging av flyturen er alltid viktig, enten man flyr sjø- eller landfly. Ved 

planlegging med sjøfly er det spesielt viktig å beregne avgangsvekt og balanse, 

da flyet har en høy egenvekt slik at nyttelast blir lavere. 

 

Beregne takeoff/ytelse 
 

Siden mye av sjøflygingen foregår på sommeren, er det viktig å beregne 

avgangsdistanse. Det samme gjelder på ski og sjøflyging på fjellet siden det kan 

være store variasjoner i høyde og temperatur. Avgangsdistanse er også 
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pilotavhengig. Hvor god er du? At du klarte å lande sier ikke så mye om 

avgangsdistansen du kommer til å bruke. 

 

Eksterne faktorer som vind, temperatur, høyde, insekter på propellen og 

vingeforkanter mv påvirker også distansen. 

 

På diagrammet under kan du se hvordan trykket og temperaturen påvirker 

avgangsytelse. 

 

 
 

Startplassens høyde over havet (AMSL) 
 

Et eksempel fra flygehåndboken for Cessna 206 viser at takeoff-distanse til 50 

fot på havnivå med 3.500 pund, + 20° C og vindstille blir 900 meter. Dette er 

ved optimal startteknikk. 

 

En start med samme masse og samme temperatur – men med en trykkhøyde på 

4000 fot – krever ca. 1750 meter. Det vil si, avgangsdistansen har doblet seg! 

 

Avgangsvekt 
 

Avgangsvekt har selvfølgelig stor innvirkning på avgangsdistanse. 
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Som vi har nevnt før, opererer vi ofte sjøfly ved eller i nærheten av den 

maksimale avgangsvekten (MTOM/MTOW). Avgangsvektens betydning kan 

du finne i AFM for ditt fly. 

 

I eksempelet over med høyde 4000 fot og temp + 20° C reduseres 

avgangsdistansen fra 5795 fot til 3380 ft, drøyt 1000 meter kortere, om 

avgangsvekt er 3100 pund, dvs 400 pund (182 kg) lavere ved avgang. 

 

Sjøflyging på kysten i åpent farvann 
 

Her møter vi ulike problemer, som store åpne og ubeskyttede landings- og 

avgangsplasser. Ut mot åpent hav kan det fort bli store bølger (dønninger) som 

hindrer landing.  

 

I tillegg kan det oppstå bølger som kan være vanskelig å se fra luften for en 

uerfaren sjøflypilot. 

 

Unngå å lande og ta av i åpent farvann. 

 

Vinden er generelt mye sterkere på kysten enn i innlandet, en 5 knops bris i 

innlandet kan være en 15-20 knop sjøbris på kysten. 

 

Fjellflyging 
 

Flyging i fjellterreng stiller særlige krav til din utdanning og erfaring. Har du 

ikke fløyet i fjellet tidligere, anbefales det å ta med en sjø/skiflyinstruktør som 

er godt kjent med fjellflyging og utfordringene som forbindes med det. 

 

Fjellflyging fortjener sitt helt egne treningshefte, så mye er det å lære om 

fjellflyging!  

 

Med sjøflyet kan du raskt nå ut til plasser det kan ta dager å nå til fots.  

Høytliggende små fjellvann med rotete vinder krever imidlertid mye erfaring og 

rutine, og ofte konsentrasjon. Respekter fjellet! Ta timer med en flyinstruktør 

med fjellerfaring og lokalkunnskap for å få kvalifisert råd og hjelp! Og husk at 

Lov om motorferdsel i vassdrag og utmark ofte gjør det umulig å lande på 

akkurat det vannet du hadde ønsket deg.  
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Innflyging og landing 
 

Overflygingsinspeksjon før landing 
 

Hver gang du skal lande på et vann er vannet å anse som en plass du aldri har 

vært på før. Selvsagt har du all kunnskap om plassen som du har skaffet under 

planleggingen – og fra eventuelle turer til samme sted tidligere. Men på sjø og 

ski er det viktig å se over plassen nøye hver gang du kommer inn og skal lande. 

Fordi det er så mange ukjente parametere under sjø- og skilandinger, må 

ekstrem forsiktighet utøves før alle landinger.  

 

Du må altså rekognosere før landing! Gjør flere runder rundt den tiltenkte 

landingsplassen. Se etter grunne områder i vannet, samt stokker, pinner og 

andre gjenstander. Utflygningsretning må du også vurdere før du lander. 

Kraftlinjer og andre typer strekk bør du helst vite om før du kommer til en ny 

plass, men speid alltid etter dette før du går ned og inspiserer i lav høyde. 

Planlegg for en mulig avbrutt innflyging og ha lav terskel for go-around. 

 

Ikke land før du har sett alt som er verdt å se. Bruk heller litt ekstra tid og ta en 

runde til for å være sikker. Føler du at noe er feil på finale, er det bare å utføre 

en go-around for så å rekognosere ytterligere før nytt landingsforsøk. 

 

Er sjøen stor nok? 
 

Du som sjø- og skipilot må selv bedømme om en plass er lang nok til både 

landing, og fremfor alt, avgang. Her kommer din erfaring og hvor godt du 

kjenner flyet ditt til å spille en viktig rolle. Bare det faktum at du er i tvil er et 

varselsignal. Man kan forestille seg forskjellige metoder for å beregne lengden 

til en landingsplass. Du kan fly langs innsjøen og ta tiden med kjent hastighet 

for å få en brukbar indikasjon. 

 

Men det er også andre faktorer som bestemmer: Plassens høyde, hindringer i 

inn- og utflygningsretningen, terrenghøyde, temperatur, vind, bølgehøyde og 

bølgeform. 

 

Rekognoser området før du starter flyet før avgang. 

 

Husk at vinden kan snu under ditt besøk på sjøen! Derfor må du speide etter 

alternative avgangsretninger for å starte på nytt. Å starte opp flyet i ukjent 

terreng som ikke er rekognosert først er direkte dumdristig. 
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Svært få sjøfly – hvis noen – er i stand til å starte på samme korte avstand som 

kreves for landing. Altfor mange hendelser viser svikt i bedømmelse av 

nødvendig avgangsdistanse.  

 

Hva om tilgjengelig banelengde var for kort og du har havnet på stranden eller i 

trærne med ødeleggende konsekvenser? Se Koch-nomogram for refleksjon! 

 

Sjø- og skiflyging 
 

Flyr du sjø og ski må du huske at du er utenfor den vanlige luftfartens 

veletablerte system. Det er ingen ingeniører som har designet flyplassen for deg, 

ingen flygeledere, ikke engang en AFIS som gir deg vær og vinddata. Det er 

ikke engang en vindpølse! Du må mestre det å inneha det fulle ansvaret, og du 

må selv vurdere takeoff- og landingsområdets egnethet. Det er din erfaring som 

bestemmer om det er mulig eller ikke, og hvor sikker din sjø- og skiflygning 

blir. Føler du deg rusten – eller er det lenge siden sist du fløy sjø eller ski – ta en 

tur eller to med en instruktør som har erfaring. Det er ofte lærerikt! 

 

Piloter som flyr kun noen timer i året bør avstå fra sjø og ski, da det er veldig 

mye høyere risiko forbundet med slik flyging, men du kommer langt med å 

være føre var og varsom! 
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Luftromskrenkelser (airspace infringement) 
 

Hva er en luftromskrenkelse? 
“Hendelser hvor et luftfartøy trenger inn i et luftrom

1
 uten gyldig klarering

2
.”  

 

I Norge har GA stått for over 50 % av luftromskrenkelser de siste årene. 

Årsakene kan være flere: Navigasjonsfeil, distraksjon, manglende forberedelser, 

feil lesing av kart, værforhold o.l. 

 

Vi kjenner dette som luftromskrenkelser, luftromsinntrengninger, Airspace 

Infringement eller rett og slett bare AI. Denne hendelsestypen følges det nøye 

med på og er interessant fordi det kan føre til at to luftfartøy kommer for nær 

hverandre i luften. Det er viktig å ha god oversikt over tilløpene innenfor denne 

hendelsestypen for å forstå hvordan vi sammen kan bidra til et økt 

sikkerhetsnivå. 

 

Det er dessverre slik at luftromskrenkelser bare unntaksvis rapporteres av GA-

piloter. Dette tror vi skyldes uvitenhet om “Just Culture”, uvitenhet om at man 

har krenket et luftrom eller lite kjennskap til bestemmelsene for sivil luftfart 

(BSL). BSL A 1-3 er rapporteringsforskriften som beskriver: Hvem som skal 

rapportere, når (innen 72 t.), hvordan (på skjema NF-2007) og hva, som 

oppsummeres best med følgende setning i forskriften om hva som er 

rapporteringspliktig: Vedlegg 2 - 1.7.4: “Enhver annen hendelse, uansett art, 

som anses å ha utgjort eller kunne ha utgjort en fare for luftfartøyet eller 

dem som er om bord, i luftfartøyet eller på bakken.” 
 

NB! Det er ikke frivillig å følge BSL. Dette forplikter du deg til ved å velge å 

fly i Norge. Husk at du først blir omfattet av beskyttelsesreglene ved å levere en 

rapport. 

 

Luftfartstilsynet og alle dere der ute ønsker akkurat det samme. Ingen skal tas. 

Rapportene er taushetsbelagte. Det handler kun om å dra lærdom av statistikken 

over hva som rører seg. Derfor er det svært viktig at også fartøysjefer 

rapporterer når en luftromskrenkelse har funnet sted for å forsøke å finne 

årsaksforholdene og dermed forhåpentligvis bidra til at antall hendelser 

reduseres.  

 

                                           
1
 Vanligvis kontrollert luftrom, samt TIZ og TIA 

2
 Iht. krav til samband og/eller klarering i samsvar med internasjonale og 

nasjonale bestemmelser. 
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Lufttrafikktjenesten rapporterer alltid hendelser som observeres av dem. 

Utfordringen er at vi da kun får belyst saken fra en side. Man ender opp med å 

vite hva som har skjedd, men ikke hvorfor det skjedde. Luftfartstilsynet (LT) 

har ved flere tilfeller tatt kontakt med fartøysjef i etterkant, der han eller hun 

blir overrasket når LT forteller at man ikke er ute etter å finne “syndebukker” 

men å finne årsaken. For eksempel kan fartøysjefen ha opplevd at det var 

“umulig” å oppnå kontakt med lufttrafikktjenesten på grunn av dårlig 

radiodekning. Slik info kan virke ubetydelig, men den er essensiell for at man 

skal kunne ta nødvendige grep. Når man ikke vet hva som foregår, er det ingen 

ting man kan gjøre med det. 

 

Hva gjør jeg hvis jeg har vært involvert i en 
luftromskrenkelse? 
 
Dette er en rapporteringspliktig hendelse. Du er derfor lovpålagt å levere 

rapport på skjema NF-2007 “Rapportering av ulykker og hendelser i sivil 

luftfart”. Her fyller du ut relevant informasjon i forbindelse med aktuell 

hendelse. Link til elektronisk skjema finner du på www.altinn.no eller på 

Luftfartstilsynets internettside www.luftfartstilsynet.no. 

 

HUSK: Luftfartstilsynet bruker rapporter til å finne årsaksforhold og for å bidra 

til at slike episoder ikke gjentar seg. Ikke for å straffe noen. 

 

  

http://www.altinn.no/
http://www.luftfartstilsynet.no/
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Treningsscenarioer til alle som ønsker å være 
forberedt 
 

Innledning 
 

Disse spørsmålene er laget for å forbedre din mentale beredskap i tilfelle noe 

skulle skje. Ved å lese disse spørsmålene, tenke gjennom dem og diskutere dem 

med andre, vil du være bedre forberedt på overraskelser som kan oppstå når du 

minst venter det. Ikke minst er det viktig å øve seg i praksis på de ulike 

situasjonene som kan oppstå under flyging.  

 

Dette kompendiet er blant annet satt sammen med tanke på flyinstruktører, PC-

kontrollanter osv. Man kan tilfeldig plukke ut noen spørsmål og be eleven svare 

på dem, bruke dem i PFT-fornyelser osv.  

 

Du som flyger kan også bruke dem under din daglige flyging til å trene forsiktig 

på enkelte scenarioer.  

 

Alle spørsmål har ikke åpenbare svar. Noen spørsmål kan føre til diskusjon. 

Dette heftet har heller ikke alle svar, så hør på dem med mye erfaring og bruk 

AFM. Les, gjenta og utfør!  

 

Ved handling lærer vi fortere, og kunnskap gir trygghet. 

 

Og du – du skriver vel ALLTID opp snag i flyets loggbok? Følg klubbens, 

flyskolens eller flyeiers rutiner for merknader! Ikke skriv U/A (uten anmerking) 

om det er noe som bør anmerkes. Det vil hjelpe neste pilot fra å unngå en 

negativ overraskelse dersom snag er skrevet opp.  

 

Heftet inneholder mange eksempler på situasjoner/øvelser for trening og 

diskusjon på klubbkvelder. Lag gjerne dine egne i tillegg, og del disse med 

andre! 

 

Propellulykke på vei til en destinasjon over åpent vann 
 

Plutselig oppstår det en skade på propell. På grunn av voldsomme vibrasjoner 

stopper du motoren. Du ser at det er 20 cm av en bladtupp som er borte. 

Hva gjør du? 

 

 Transponder 7700 
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 Hold hastighet for beste glidedistanse 

 "Mayday" på den aktuelle frekvensen / nødfrekvensen (121,5) 

 Forbered deg for landing på åpent vann 

 Se etter en båt som du kan gli til 

 

Radiosvikt i kontrollert luftrom 
 
Radioen har sluttet å virke, og du er i en TMA (som er kontrollert luftrom).  

Transponderen vil blinke som vanlig. 

 

Hva gjør du? 

 

 Transponder 7600 (com-feil) 

 Slå opp nærmeste flyplass i flyplassmanualen og les om hvordan 

kommunikasjonssviktprosedyre er for denne flyplassen 

(OBS: Ikke send 7600 på transponderen under øvelser) 

 

Luftromskrenkelse 
 

Du snakket med dine passasjerer og glemte bort navigasjon, og nå befinner du 

deg inne i en CTR eller har steget opp i en TMA. 

 

Hva gjør du? 

 

 Kall umiddelbart opp på plassens tårn eller kontrollfrekvens, gi deg til 

kjenne og be om klarering. 

 Akseptér at du har gjort noe dumt, lær av situasjonen og skriv rapport når 

du lander – det gjør også ATC. Rapporter er ikke farlige, men viktige for 

å oppdage problemer som vi piloter og ATC kan lære av. 

 

Passasjer som blir syk 
 
Du er på en lang flytur og flyr rett utenfor en CTR ved en flyplass, og du har 

holdt deg under TMA. Plutselig tar din passasjer seg til brystet og sier at 

han/hun har brystsmerter (du tenker hjerteinfarkt, noe som haster). Du setter 

TWR-frekvensen og kaller opp tårnet.  

 

Hva sier du? 

 

 PAN PAN PAN LN-… 
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Lavt oljetrykk 
 
Du blir plutselig klar over at oljetrykket er for lavt og at det er godt utenfor det 

tillatte området. Har du gjort riktig daglig vedlikehold/pre-flight-inspeksjon slik 

at du vet det var riktig mengde olje i motoren før start? Har du ikke sett tegn på 

oljelekkasje, f eks olje på frontruten, kan det være en instrumentfeil – men det 

vet du ikke med sikkerhet. 

 

Hva gjør du? 

 

 Se på oljetemp, hvis den viser en høy temperatur er situasjonen trolig 

svært alvorlig. Hvis temperaturen er oppe i rødt, kan motoren være 

sekunder – eller muligens minutter – fra å stoppe. Hvis temperaturen er 

normal bør du fortsatt gå til nærmeste flyplass for en inspeksjon. 

 Hvor er nærmeste flyplass? 

 Følg opp oljetrykk og -temperatur kontinuerlig. 

 Er det mulige landingsplasser på ruten til nærmeste flyplass?  

 Er det mye bedre / sikrere vei til nærmeste flyplass i en annen retning? 

 Forbered deg for mulig nødlanding. 

 Ved økende oljetemperatur opp i det røde området haster det. Du 

rekognoserer for en førevarslandingsplass med motoren i gang, men 

forbereder deg også mentalt på en "ekte" nødlanding uten motor. 

 

Lavvoltsvarsel 
 
Lavvoltsvarsel lyser. Amperemeter er på minus = uttak av energi. Alternatoren 

er på, sikringen er inne. Du har 50 minutter hjem til klubbens flyplass. Været er 

utmerket – VFR-dag. Du flyr ikke i kontrollert luftrom. 

 

Hva gjør du? 

 

 Deaktiver alle unødvendige strømforbrukere. 

 

Hvis ikke resultat: 

 Skru av alle andre strømforbrukere. 

 Slå av hovedstrømbryteren og generator, da bruker ikke flyet noe 

strøm. 

 Slå på igjen etter 10 sekunder. Er ladelampen slukket nå? Da kan det 

ha vært ladereleet som hadde hengt seg opp. Hvis lavvoltslampen 

fortsatt er på: 

 Slå på strømmen med jevne mellomrom, for eksempel hvert tiende 

minutt og sjekk at motorinstrumenter er stabile og normale i et minutt. 
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Gå gjennom de ulike alternativene og prøv hvordan det er å fly med 

alternator og hovedstrømbryteren av. Øvelse gjør mester og gir 

forståelse. 

 

Høy olje- eller sylindertemperatur 
 

Det er en varm sommerdag og motoren går på 75 prosent effekt. Oljetemp. og 

motortemp. har steget og berører maksimalt tillatte verdier. Du har selvfølgelig 

gjort en grundig preflightinspeksjon før flyturen, så du vet det var riktig mengde 

olje på motoren før start. Uavhengig av dette må du opptre som om oljen renner 

ut – til tross for det faktum at oljetrykket er på grønn verdi på måleren. 

 

Hva gjør du? 

 

 Blanding RIK 

 Reduserer til beste økonomiske hastighet og fly rett til nærmeste 

flyplass. Hvis det er mulig, bør ruten bare gå over områder som du kan 

lande sikkert på, i tilfelle motorkutt.  

 Følg kontinuerlig oljetrykket. 

 Ved økende oljetemperatur som er oppe i det røde området, kan det 

bare være sekunder eller minutter før motoren stopper. Du 

rekognoserer for nødlandingsplass med motor, men er også mentalt 

forberedt på en "ekte" nødlanding uten motor. 

 

Vær som endrer seg 
 

Du får en lokal værforverring som ikke samsvarer med prognosen da du planla 

turen, og du må velge en alternativ rute som ligger på siden av din planlagte 

rute. Din flyplassmanual har sklidd bakover i flyet, verken du eller din passasjer 

får tak i den. Du har ikke den aktuelle frekvensen for TIZ. 

 

Hva gjør du? 

 

 Hvis det er en instrumentflyplass i nærheten kaller du opp på 

nødfrekvensen (121,5 MHz) og spør om frekvens. Etterpå skifter du til 

denne frekvensen. (Ingen unødvendig kommunikasjon på 121,5 MHz. 

Ved trening, bruk bare intercom i flyet). 

 Eventuelt kan du kalle opp avgangs- eller destinasjonsflyplassen og få 

rett frekvens fra dem. 
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Flaps har låst seg 
 

Flaps er ikke mulig å få opp etter avgang. El-motoren reagerer ikke. 

(Alternativt: Mekanisk flaps sitter fast).  

 

Hva gjør du? 

 

 Kontrollér flapssikring dersom flaps er elektrisk. 

 Fly tilbake og land, men ikke overskrid maks hastighet med flaps ute. 

(Etter noen minutter av flygingen med riktig hastighet kan du avslutte 

øvelsen). 

 

All navigasjon defekt  
 

Navradio og GPS er ødelagt. Skyhøyde er 800 fot stabilt, men det er disig over 

700 fot. God sikt på 600 fot.  

 

Handling: 

 

 Øvelse på flygning VFR på 600 fot med kart, klokke og kompass. Det 

å trene slik flyging kan være bra, alt for mange i dag er avhengig av 

GPS for å finne frem. Praktisk trening i å fly og navigere 500-600 fot 

utenfor bebyggelse kan komme til nytte og gjør deg til en bedre flyger. 

(Husk at lavflyging gir økt risiko, vær derfor helst to i flyet, slik at den 

ene kan holde utkikk, i tilfelle du blir distrahert.) 

 

Radioen fullstendig død 
 

Comradio har plutselig skrudd seg helt av. Transponder fungerer og er på 7000. 

Du er i ukontrollert luftrom, på vei hjem til kontrollert flyplass med CTR og 

TMA.  

 

Hva gjør du? 

 

 Flyvning i TMA/CTR: Bør jeg sette 7600 på transponderen? Diskuter! 

 Du planlegger og lander i stedet på en ikke-kontrollert flyplass om du 

har nok fuel til dette. Etter landing kan du ta kontakt med eventuelle 

berørte kontrollenheter   

 Øv på et kart og fortell deg selv hva kurs og makshøyder er. 
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Redusert motorkraft 
 

Motorkraften reduseres plutselig, men motoren stopper ikke.  

Hva kan dette være? 

 

 Ising i forgasseren 

 Feil i drivstoffsystemet 

 En magnet som ikke virker 

 Andre feil i tenningssystemet 

 

Hva gjør du? 

 Forgasservarme på. 

 Bensin pumpe på og skift tank. 

 Fly på hver av magnetene individuelt og se om det påvirker 

motoreffekten. 

 Vær forberedt på at motoren kan stoppe eller miste enda mer kraft. 

 Finn en passende nødlandingsplass. 

 

Motorstopp 
 

Hva gjør du, og i hvilken rekkefølge? 

 

 Fly mot nødlandingsområde med hastighet for beste glidetall. 

 Bytt tank / sjekk at drivstoffkranen faktisk er på. 

 Blanding rik 

 Forgasser varme på 

 Bensin pumpe på 

 Beste magnet / evt begge 

 Nødlandingsplass, radio, transponder til nødkode 7700, ELT på, hvis 

det er mulig, osv. 

 

Tiltakene skal oppgis uten å nøle.  

 

(MERK: Ingen sending på transponder + ELT, etc. ved treningsflyging, kun ved 

nød!) 
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Du får ikke byttet tank 
 

Du bør skifte tank, men knappen for å velge tank sitter fast. 

 

Hva gjør du? 

 

 Sjekk fuelmengde/hvor mye flytid har du igjen på tanken som er valgt 

 Tilpass motoreffekten for å redusere fuelforbruket 

 Hvilke flyplasser kan du nå? 

 Har du nødlandingsmuligheter på vei til din alternative plass? 

  

Ekstra mye motvind 
 

Du flyr på 6.500 fot. GPS forteller deg at motvind er 25 knop sterkere enn 

forventet, og flytiden vil bli ca 40 minutter lenger enn beregnet. Nesten hele din 

drivstoffreserve kommer til å bli brukt opp. 

 

Hva gjør du? 

 

 Planlegg for en ekstra stopp og tank opp 

 Endring i høyde opp eller ned gir kanskje mindre motvind og / eller 

gunstigere vindretning. Vinden endrer normalt retning til høyre med 

økende høyde. Samtidig bruker motoren litt mer drivstoff per time i 

lav høyde. 

 

Uønskede passasjer 
 

Du holder på å tanke klubbflyet. Det er fint flyvær, og du planlegger en liten 

treningsøkt. Det kommer en bil inn på flyplassen i stor hastighet, det hopper ut 

to karer som har pistol. De er rømlinger fra et nærliggende fengsel. Du får ordre 

om å fly dem til  en bestemt flyplass. 

 

Hva gjør du? 

 

 Tank ferdig. 

 Spør om de har fløyet småfly før – kanskje de ombestemmer seg og 

drar videre med bil. 

 Du står foran et vanskelig valg – kanskje er det tryggest å fly dem dit 

de skal. 
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 Sett transponder til 7500 (kapring) – om mulig allerede på bakken før 

du starter motoren. Når du slår på AVIONICS, sendes signalet. 

(MERK: Hvis trening bruk 7000). 

 Du kan også sørge for at motoren ikke starter. 

 Flyr til aktuell flyplass med 7500 på transponderen. 

 

Bird-strike 
 

Plutselig hører du et kraftig dunk. Du mistenker bird-strike. Du speider men ser 

ingen skade. 

 

Hva gjør du? 

 

 Reduser farten litt og unngå unødvendige g-belastninger, dvs krappe 

svinger og kraftig turbulens 

 Finn en nærliggende flyplass og land for å inspisere flyet. 

 

La studenten velge ut en flyplass, gjerne en ukjent plass, og utfør landing der. 

Det er god læring å lande på en ukjent flyplass når en instruktør er med. Bird-

strike er også en rapporteringspliktig hendelse. 

Skogbrann 
 

Du er ute og flyr og oppdager en skogbrann. Ingen personer eller bygninger kan 

sees nær brannen. 

 

Hva gjør du? 

 

 Finn brannens posisjonen  

 Kontakt nærmeste lufttrafikktjeneste enhet og meld fra om brannen. 

 

La studenten praktisere det å ta ut posisjon og rapportere over intercomen. 

 

Kort finale 1 
 

Et fly er på banen for avgang, men er litt tregt, og du er på kort finale. 

Hva gjør du? 

 

 Gi på full gass og gjør en go-around. Passér banen på høyre side. 

MERK: Ingen svinger under 500 fot. 
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Kort finale II 
 

Flyet som landet før deg har ikke takset av rullebanen, din sikkerhetsmargin er 

brukt opp. Seilflyet som har landet på gresset på siden av stripen før deg, har de 

ikke fått trukket til anbefalt distanse fra banen, hele din sikkerhetsmargin er 

borte. 

 

Hva gjør du? 

 

 Utfør en go-around. Passér banen til siden for flyet som ikke har 

kommet seg av banen. Høyre side er å foretrekke. Utfør så en full 

ny landingsrunde.  

 MERK: Ingen svinger under 500 fot. 

 

Medvind – Base – Finale 
 

Når du er på medvind/base/finale hører du at et annet fly varsler 

posisjonen som du har. Du ser ikke flyet. 

 

Hva gjør du? 

 

 Avbryt landingsrunden hvis du ikke umiddelbart finner den andres 

posisjon. 

 Sving så vekk fra normalt trafikkmønster. 

 

Du kommer over terskelen i høy fart 
 

Du passerer over terskelen med for høy hastighet og / eller for stor høyde. 

Setning vil skje 300–350 meter inn på banen. 

 

Hva gjør du? 

 

 Utfør en go-around. 

MERK: Ingen svinger under 500 fot. Du bør lande maks 200 meter 

inn på rullebanen på korte striper. 

 Mange piloter ender utenfor rullebanen på korte striper, spesielt de 

som er vant til lange, brede rullebaner. 
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Vinglete og ustabil på finale  
 

Nedstigningen er kort og vinglete. Du er ikke skikkelig etablert på senterlinjen 

av banen, og hastighet er for høy for flaps. Du er på 300 fots høyde på finalen. 

 

Hva gjør du? 

 

 Avbryt og utfør en go-around 

 Dersom piloten klarer å ha en stabil approach med opplegg for vind og 

rett hastighet, er halve landingen utført. 

 

Hard touch-down 
 

Landingsfasen er litt rotete og setning blir litt hard, og med en skikkelig sprett. 

Hva gjør du? 

 

 Avbryt og utfør en go-around: 

 Gi full gass 

 Forgasser varme av 

 Hold nesen nede slik at du forblir i bakkeeffekt i lav høyde 

 Ved trygg hastighet, redusér flaps etter AFM anbefaling 

 Fortsett som en vanlig takeoff og ta inn flaps gradvis i sikker høyde 

 Hold kursen (baneretning) 

 Vurder om touchdown var så hardt at du bør gå til en annen rullebane 

(vær, lengre/bredere rullebane, redning, service osv.) for kontroll av 

understell. 

 Evt utfør en ny landing som er mer kontrollert, og land mykt. Foreta 

en grundig kontroll av hjul og understell, skriv rapport. 
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Klar for avgang men flyet ruller dårlig 
 

Flyet akselererer ikke som vanlig i starten. 

 

Hva gjør du? 

 

 Avbryt avgangen når du merker at noe ikke er helt normalt. 

 

Til instruktører: La elevene prøve med  

1. Forgasser varme på 

2. Bare én magnet 

3. Begge magneter 

 

MERK: Trekk av mens det er tilstrekkelig banelengde igjen! 

 

Feil tyngdepunkt (CG) 
 

Hvorfor er det viktig å sjekke tyngdepunkt (CG)? Hva om luftfartøyet er 

framtungt eller for baktungt 

 

 Hvis det er for framtungt blir flyet så stabilt at høyderoret ikke har 

nok utslag ved lave hastigheter. Risikoen er at du da må 

kompensere med høyere hastighet. Resultatet kan bli en 

nesehjulslanding med høy hastighet. 

 Et baktungt fly er ustabilt. Det mister evnen til å returnere til 

nøytral posisjon etter en forstyrrelse (for eksempel vindkast). Det 

er som å balansere en ball på en pinne. 

 

Turbulens 

 

Du oppdager mens du flyr at det er en del gust og turbulens. 

 

Hva gjør du og hvorfor? 

 

 Juster hastigheten til godt under VNO (skillet grønt/gult på 

hastighetsmåler). Vurder å redusere til hastighet for VA 

 Å fly for sakte innebærer risiko for steiling, å fly for fort betyr en 

risiko for overbelastning! 

 Unngå skarpe svinger fordi de øker lastfaktoren. 
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Sidevind I 
 

Når du kommer til din destinasjon finner du ut at du får sterk sidevind uansett 

banevalg. 

 

Hvilken bane bør jeg velge? 

 

 Du velger banen hvor du får inn vinden fra venstre. Årsaken er at hvis 

det er vindøkning (gust) så får du en bedre gradient, da vinden normalt 

vrir seg til en høyregradient. Det betyr at du får mer motvindsfaktor på 

innflyging og bedre forutsetninger for en god landing.  

 

Sidevind II 
 

Du skal lande, og sidevind er like under flyets maksimale demonstrerte 

sidevindskomponent. Hva bør du vurdere? 

 

 Har du landet flytypen før i sterk sidevind? Er du trent på sidevind? 

 Hvordan er rullebanen? Tørr, våt, isete, etc? 

 Hva er sidevindskomponenten? (Er vinden rett i siden, 80–90 grader)? 

Hvert fly har en øvre grense for hvor mye sidevind det er testet for. 

Begrensningen bestemmes ved rorstørrelse og utslag, landingshjulenes 

sporvidde samt avstand mellom nese og hovedhjul. Maksimum tillatt 

sidevind kan være akkurat hva flyet er i stand til når alle faktorer er 

gunstige. Oppstår noen negative faktorer er kanskje en landing ikke 

gjennomførbar. 

 

Justering av CG 
 

Du og en venn skal på tur med en PA-28. Det er en myk gressbane med vått og 

halvlangt gress. Du veier 90 kg, og performanceberegningene gir deg liten 

margin. Hva gjør du? 

 

 Siden PA-28 er framtung og vi er nær fremre tyngdepunktgrense, får 

vi større margin om passasjeren sitter i baksetet. 

 Marginen kan økes noe hvis passasjerens sete flyttes maksimalt 

bakover. 

 La flyet stå og fly en dag det er nyklipt gress og marginene er større. 
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Sol og motlys 
 

Du skal fly fra A til B klokka 1400 en høstdag. Kursen er 210 grader og solen 

skinner fra en skyfri himmel. 

 

Hva bør du vurdere? 

 

 Kontroller at frontruten er skikkelig rengjort og vokset. I motlys kan 

sikten være elendig med tilsmussede ruter. 

 

Røyk om bord 
 

Røyk som har stikkende lukt kommer fra gulvet ved pedalene – hva kan det 

være? Sannsynligvis er det snakk om elektrisk brann, og røyk vil komme fra 

under dashbordet. 

 

Hva gjør du? 

 

 Slå av hovedstrømbryteren og alternator umiddelbart. 

 Åpne friskluftventilene og et vindu for å lufte røyken ut. 

 Slå av all avionikk og alt annet elektrisk utstyr med individuelle 

brytere. Antagelig er det nå ikke mer røyk, og den "gamle" røyken har 

trolig trukket ut. Hvis det er mulig/hensiktsmessig, flyr du til 

nærmeste tilgjengelige flyplass uten å bruke strøm. Hvis dette er 

umulig, gjør du følgende: 

 Sjekk sikringene og ikke sett dem på igjen hvis noen har gått. 

 Slå på strømmen og vent cirka 20 sekunder. Er det ikke noe "ny" røyk 

er det trolig OK å fly med strømforsyningen på. 

 Slå deretter på en elektrisk drevet komponent, f eks radio, vent cirka 

20 sekunder, hvis det ikke er "ny" røyk så er radioen OK. 

 Om det er andre strømdrevne komponenter du trenger, for eksempel 

ADF, så går du frem på samme måte som med radioen. 

 Bruk ikke mer strøm enn nødvendig. 

 Hvis det skulle komme "ny" røyk når du slår på radioen (i eksempelet 

ovenfor) så slår du radioen av umiddelbart. Feil er da identifisert og 

kan trolig handle om kortslutning i radioen. 

 

Hvis du ikke utfører krisetiltak som ovenfor er det stor risiko for brann! 
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Unormalt drivstofforbruk 
 

Fuelmålere viser tom eller nesten tomme tanker –  hva kan det være? 

 

(Vi antar at du har utført nøyaktig fuelberegning) 

 

 Hvis du flyr et lavvinget fly, kan for eksempel dreneringspunkt ha falt 

av uten at du har sett det. 

 Hvis du flyr høyvinget fly, kan det være at tanklokk har forsvunnet av 

en eller annen grunn (fort gjort å glemme om du blir forstyrret når du 

fyller fuel). 

 

Hva gjør du? 

 

 Uavhengig av lav- eller høyvinget fly lander du på nærmeste flyplass 

for fuelmengdekontroll. 

MERK: Aldri anta at det handler om instrumentfeil! 

 

Myke bremser 
 

Du legger merke til at en brems er "myk", dvs den tar langt fremme, og du må 

pumpe trykk i den. Hva kan problemet være?  

 

 Feilen kan f eks være lekkasje i bremsekaliper, luft i systemet, eller 

det kan være en pakning i bremsesylinderen som er sprukket. 

 

Hva bør du tenke på ved neste landing? 

 

 Hvis du har sidevind inn fra motsatt side av "myk" brems kan du få 

problemer. 

 Hvis det er sterk sidevind, smal rullebane eller om du ikke behersker 

sidevind godt, bør du vurdere å lande på en alternativ flyplass hvor du 

ikke har så mye sidevind. 

 Etter landing skriver du en anmerkning i flyets loggbok. 
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Olje på frontruten 
 

Du ser små flekker eller «bekker» av olje på frontruten, hva kan det være?  

 

 Det kan være en pakning eller slange som har sprukket. Du har 

selvfølgelig sjekket olje på pre-flight-inspeksjonen, og det var da 

riktig mengde. 

 

Hva gjør du? 

 

 Kontroller oljetemperaturen og oljetrykket umiddelbart. Dette gjør du 

mens du reduserer motoreffekt. 

 Hvis begge målerne viser grønne verdier, er situasjonen trolig ikke så 

alvorlig. 

 Oppretthold et våkent øye på disse to målerne. 

 Hvis du får en høy oljetemperatur eller lavt oljetrykk, flyr du til 

nærmeste egnede flyplass for kontroll. Oljen kan naturligvis lekke ut 

under flyet i stort omfang, og der ser du det ikke, så en oljesjekk skal 

gjøres så snart som mulig! 

 

Ugunstig nødlanding i terreng 
 

Du flyr i en høyde som ikke gir deg muligheten til å nå en fornuftig 

nødlandingsplass. Du har bare skog og vann under deg. Hvordan forholder du 

deg ved en motorstopp? 

 

 Bruk delen av sjekklisten du kan utenat, (skift tank, pumpe, 

forgasservarme, beste magnet, blanding rik, primer låst) mens du 

styrer mot innsjøen for en nødlanding. 

 Sett parkeringsbremsen på, siden landing på vann bør gjøres med 

bremser / låst hjul (for å få vannplaning). 

 Land inn i vinden og om mulig parallelt med stranden. 

 Hvis tiden tillater det, tar du på en redningsvest og fortsetter med 

sjekklisten. 

 Åpne dører på finale eller tidligere 
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Landingsunderstell med usikker indikasjon 
 

Du og en venn flyr et fly med opptrekkbart understell. Når du går inn for 

landing og feller ut landingsunderstellet, får du ikke grønt lys for nesehjulet.  

 

Hva gjør du? 

 

 Følg sjekkliste for «gear unsafe»-indikasjon. 

 Gå til en flyplass som er egnet med hensyn til vind, teknisk støtte, 

redning, etc. 

 Be passasjeren flytte seg til baksetet, hvis mulig. 

 Kutt motoren rett før flyet setter seg. 

 Land så mykt som mulig med lavest mulig hastighet, og hold 

nesehjulet over bakken så lenge som mulig. 

 Brems bare om det er helt nødvendig for ikke å skade noen. 

 

Usikker posisjon 
 

Du flyr og har navigert deg bort. Du har ingen avionikk for å hjelpe deg. Hva 

gjør du for å finne posisjonen din på kartet? 

 

 Om du har gjort en god navigasjonsberegning og holdt kurs og fart 

som planlagt, så er du neppe langt fra der du har planlagt at du skal 

være! 

 Er det noe du kan navigere mot som er godt synlig, flyr du mot dette 

punktet. 

 Noter tiden så du vet når du rotet deg bort og kan se på den planlagte 

ruten omtrent hvor du tror du burde befinne deg.  

 Slå en sirkel på kartet ved antatt posisjon. Let etter landemerker der. 

 Gå eventuelt til en større høyde, og sirkle for å se etter kjent punkt. 

 Fly om mulig på en kardinalkurs (090 ° – 180 ° –  270 ° – 360 °) 

 Så snart du forlater ditt TT eller TH og går mot noe utenom kursen, 

bruker du tid og fuel. Noter tiden! 

 Reflektér over hvor du er i landet, kanskje det er noe som kan hjelpe 

deg bak deg, noe som er godt synlig og som kan gi deg en indikasjon 

på omtrent hvor du er, for vi vet jo om vi er i Sør-Norge eller Nord- 

Norge, og gjerne enda mer presist enn det også! 

 Spør lufttrafikktjenesten. De hjelper flygere daglig. Det er ikke flaut! 

 Tommelfingerregel: På en flytur med kart i målestokk 1:250 000 

reiser du en centimeter pr minutt ved groundspeed på 81 knop. 
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Flyging i kontrollert luftrom uten klarering 
 

Du flyr på flightplan og nærmer deg en TMA, du kaller opp ATC for å få 

klarering gjennom TMA. ATC svarer, "LN-___ vent". Du tror du kan fortsette, 

for du fikk jo kontakt med ATC, og du sender din posisjon via transponder 

mode C. Du forventer at flygelederen kommer tilbake til deg når han er ledig 

igjen. Når han endelig kaller deg opp, sier han LN___vet du at du har fløyet inn 

i TMA uten klarering? 

 

Hva gjør du? 

 

 Etter landing skriver du en rapport og erklærer at du har misforstått 

ATC og dermed fløyet inn uten klarering. (ATC skriver også en 

rapport.) 

  

Motoren stopper i 50-fots høyde med fart VX 
 

Dette er en svært alvorlig situasjon.  

 

Hva gjør du? 

 

 Stikka frem og få opp hastighet så flyet ikke steiler 

 Sett full flaps gradvis 

 Land rett frem. 

 Om tid lukk opp dør (skjønt dette er det gjerne ikke tid til)! 

 

Motoren stopper i 400 fot med hastighet VY 
 

Dette er en svært alvorlig situasjon. Hva gjør du? 

 

 Stikka frem til hastighet for best glidetall, kun mindre kursendringer 

mot det landingsområdet du har bestemt deg for før avgang. Du har nå 

kanskje 20–30 sekunder til du er på bakken igjen, om ikke motoren 

starter. 

 Hvis du er godt trenet og har fløyet mye i det siste, rekker du kanskje 

å skifte tank og sette fuel pump on. Kanskje er det nok til at motoren 

starter igjen? 

 Sett full flaps gradvis. 
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 Om du har tid, lukk opp dører for lettere evakuering. 

 Si ifra på radio og ativer eventuelt ELT. 

 

Nødlanding med motor eller begrenset motorkraft 
 

Det kan skje at du velger å nødlande selv om motoren fungerer tilfredsstillende. 

Eksempel på en slik nødsituasjon kan være plutselig værendring eller mangel på 

fuel. 

 

Hva gjør du? 

 Finn egnet område for en nødlanding/førevarslanding. 

 Velg nødlandingsplass, om mulig land mot vinden. 

 Fly over det valgte landingsområdet i lav høyde og se etter hindringer, 

kabler, gjerder, steiner etc. 

 Utfører landingen som en kortbanelanding. 

 

Totalt tap av strøm i mørke 
 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Hva gjør du? 

 

 Du skal alltid ha to egnede lommelykter med deg under nattflyging.  

 Det er alltid kjekt med en håndholdt com-radio, med eget batteri.  

 Hvis flaps er elektrisk, må landing gjøres uten flaps. 

 Tenk på at alle varsler kan være borte, slik som understellsvarsel og 

steilevarsel om denne er elektrisk. 

 Avbryt turen og land på nærmeste egnede flyplass. 

   

Ovenstående gjelder tilsvarende anvendelse som nødlanding om natten i VMC.  

MERK: Den mentale forberedelsen er like viktig som noen sjekkliste! 
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Skriv in dine egne gode treningsråd: 
 

 

 

 

 

 

 





Strev alltid etter å opptre profesjonelt.

Selv om vi ikke har flyging som yrke 
må vi opptre på samme kloke og  

planlagte måte som trafikkflygere.
Vi må aldri ta sjanser. Dette er ansvaret 
vi som piloter har for våre passasjerer 
og deres familier, som alle stoler på vår 

kunnskap og vårt gode omdømme.
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NLF Stick & Rudder 2013 er et flysikkerhetsprosjekt 
som Norges Luftsportforbund har satt i gang i 
samarbeid med Harald Krogs minnefond. Målet vårt 
er å øke flysikkerheten gjennom aktiv trening og ved 
å fly mer. Vi ønsker å  få ned  antall hendelser og 
ulykker i klubbene som er tilsluttet NLF.

Dette ønsker vi å oppnå ved å få flygerne til å jobbe 
enda mer med sikkerhet og aktiv læring. Dette 
heftet er ment å være noe piloter kan slå opp i på 
kalde og varme kvelder for å lære litt mer om noen 
av de handlingene som er mest representert i uhell 
og ulykker. De fleste typer uhell er allerede begått 
av andre, og i stedet for å gjenta dem kan vi lære 
mye av dem. I den kommersielle luftfarten brukes 
hendelsesrapporter aktivt for å prøve å unngå at 
uhell gjentas. Dessverre mener mange at vi lærer 
best av egne feil. Dette bør vi som flygere ikke ta 
utgangspunkt i, da en feil kan ha fatale konsekvenser 
i all luftsport.

Prosjektet er støttet av  
Harald Krogs minnefond

og Avinor
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