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Hei igjen alle sammen, og et riktig godt nytt år til alle dere aktive medlemmer av 
motorflyseksjonen i NLF med gyldige papirer som her får en ny S/U-bulleteng i e-
postkassen!

Instruktørene sørger som vanlig for at elever og andre interesserte også får sin 
kopi, selvsagt også flygere i andre seksjoner som finner innholdet nyttig og kan ha 
glede av å samle på disse små enkle utsendelsene.

I denne utgaven av S/U-bulletengen har medlem i S/U-komiteen Ivar Dyrdal skrevet 
rundt temaet avgang og landing og de spesielle utfordringer vi stadig vekk står 
overfor i denne fasen av flygingen.

Les det og tenk igjennom det Ivar skriver. Dette er nyttig å ha med i bevisstheten!

Ha en fin vinter, og fly når det er vær og føre til det, men husk; varm opp motorer 
skikkelig med varm luft i god tid før du starter opp, husk "Araber på isen"-
syndromet og ta vare på deg selv og dine passasjerer!

Vi ønsker dere alle en flott vår med mye godt vær og flyging, og håper å se dere på 
mange av de arrangementer som lages i NLF-regi rundt om i landet utover vår og 
sommer.

for NLF motorflyseksjonen

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Ola Lilloe-Olsen
Leder



Klassiske uhell i forbindelse med 
avgang og landinger

Av Ivar Dyrdal, SU-komiteen

I en årrekke har NLF ved Motorflyseksjonen satt fokus på sikkerhetsarbeid med 
tanke på å redusere antall ulykker og hendelser i forbindelse med avgang og 
landinger i flyklubbene.  I perioden 2005-2012 har det årlig vært 15-20 ulykker og 
hendelser, hvorav 25-50 % av disse under avgang eller landing.  Skolesjefsseminarer 
samt Sikkerhet og Utdanningskomiteen (SU-komiteen) har dekket temaet flere 
ganger og anmodet klubbene om å vektlegge dette under periodisk flygetrening.  Til 
tross for denne fokus så fortsetter samme trenden mer eller mindre uforandret. 

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sine undersøkelser når det gjelder 
denne type ulykker eller hendelser har normalt et begrenset omfang med et 
forenklet rapportformat. Det er naturlig at SHT begrenser ressursbruken på ulykker 
som ikke medfører alvorlige personskader. For NLF er dette uheldig i den grad at 
årsaksforholdene ikke blir tilstrekkelig identifisert slik at konkrete tiltak kan 
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utarbeides og anbefales. De siste par årene har SU-komiteen i sin rolle som 
Motorflyseksjonens oppnevnte fagkomite, som et kompenserende tiltak, gitt 
kommentarer til SHT sine høringsutkast. Dette med sikte på å gi tilstrekkelig 
detaljering av både de primære og sekundære årsaksforholdene sammen med 
anbefalte tiltak. SHT har inkludert de relevante høringskommentarene slik at den 
endelige rapporten dermed inneholder den nødvendige detaljering og således blir 
relevant med hensyn til konklusjon og anbefalinger. 

I kommentarene til en av avgangs- og landingsulykkene i 2012 er følgende 
kommentarer fra SU komiteen fremmet: 

Mer generelt mener S/U komiteen at kunnskaps- og ferdighetsnivået ifm landinger og avganger er for 
lavt blant en del allmennflygere, noe som underbygges av de senere års havaristatistikker. Spesielt 
viser det seg at det er lite fokus på avvik som kan inntreffe med tilhørende korrekt/anbefalt 
reaksjonsmønster. Dette gjelder både for grunnutdanning og senere ifm periodiske flygetrening. 
Videre er stadig flere begrensinger med tilgang på flyplasser for å gjennomføre landingstrening også 
en medvirkende faktor. I denne forbindelse har NLF arbeidet med Avinor en årrekke for å åpne tilgang 
på AFIS flyplasser utover åpningstiden tilsvarende slik som i Sverige. Selv om Avinor har samtykket til 
en ordning har en møtt motstand hos lokale flyplassjefer.

Videre er følgende tilrådning gitt fra S/U-komiteen:

• Med hensyn til trening av landings- og avgangsferdigheter bør flyskolene gjennomgå 
kvaliteten på egen opplæring for å sikre at pilotene også trenes aktivt for å korrigere 
avvik. Ved siden av å trene korrigering av avvik under landing må også elevene 
“programmeres” til korrekt reaksjonsmønster under avbrutte landinger og avganger.

• Klubbene bør stille krav til periodisk årlig flygetrening. Piloter som ikke er tilknyttet en 
klubb bør tilsvarende fremstille seg for årlig periodisk flygetrening for kvalifisert 
instruktør som vektlegger trening av avvik under landinger, avbrutte landinger og 
avganger. 

• NLF S/U komiteen vil bidra ved å utarbeide et anbefalt treningsprogram med 
standardiseringsguide for instruktører med fokus på trening av avvik under landing, 
avbrutte landinger og avganger.

• Flyforsikringsselskapene bør aktivt oppmuntre pilotene til å gjennomgå slik trening 
gjennom differensierte forsikringspremier. 

• Videre bør NLF fortsette med å prioritere arbeidet med å sikre økt tilgang for 
allmennflygere til flyplasser for trening.

Denne SU bulletengen har til hensikt å tjene som et hjelpemiddel for flyskoler og 
instruktører som støttemateriell i forbindelse med grunnopplæring og periodisk 
flygetrening samt gi den enkelte pilot mer kunnskap og dermed innsikt vedrørende 
håndtering av avvik under avgang og landing.

Avvik i forbindelse med avgang
Kontroll av statisk turtall ved motorpådrag før avgang burde vært obligatorisk i alle 
sjekklister. Turtallsbegrensningene er angitt i «Pilot Operating Handbook» for 
aktuell flytype. Korrekt turtall bekrefter at motoren gir nødvendig effekt eller ikke, 
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slik at avgangen kan stoppes før hastigheten har begynt å bygge seg opp. Det er 
ingen grunn til å fullføre en avgang med unormal motorytelse for deretter ende opp 
i en kritisk situasjon. 

Alle piloter opplever at under avgang trekker luftfartøyet med høyreroterende motor 
til venstre på grunn av slippstrømeffekten.  Vanlig nybegynnerfeil hos elever er en 
tendens til å korrigere retningskontroll under avgang med balanseror, som en 
naturlig refleks fra bilkjøring. Videre er det en tendens hos mange til å avvente 
retningskorrigeringen inntil at kursendring begynner å inntreffe. Dette i motsetning 
til at piloten forutser hva som kommer til å skje ved motorpådrag gjennom samtidig 
å trå pedal.  Piloter som flyr lite mister etter hvert de riktige refleksene og begynner 
å gjøre typiske nybegynnerfeil. Kombinert med smal rullebane, glatt underlag og litt 
sidevind, gjerne i en litt stresset situasjon, eventuelt under en «touch and go»,  øker 
risikoen for tap av retningskontroll under avgang.  Med halehjulsfly kommer i tillegg 
gyroeffekten når halen løftes under avgang, noe som trekker luftfartøyet enda mer 
til venstre med  høyreroterende motorer. Dersom fartøysjefen mister 
retningskontroll under avgang er det kun en ting å gjøre, avbryte. Mange piloter har 
omkommet i årenes løp i forsøk på å fly seg ut av situasjonen i forsøk på å 
gjenvinne kontrollen.

Hvordan kan instruktør bedre avdekke om eleven håndterer avvik med hensyn til 
retningskontroll under avgang? Her kan noen enkle treningsmomenter legges inn. 
Under første avgang må instruktøren observere om eleven forutser effekt av 
slippstrømeffekt, og for halehjul i tillegg, også gyroeffekt ved å korrigere samtidig 
med sideror istedenfor i etterkant. Under andre avgang legger instruktøren inn ca. 
20 grader offset til venstre slik at eleven må bruke aktiv og bestemt korreksjon. Her 
må instruktøren observere om eleven viser tendens til å korrigere retningen med 
balanseror. I forbindelse med den tredje avgangen legges inn av avbrutt avgang. 
Dette kan gjøres i forbindelse med at motorpådrag utføres uten siderorskorrigering 
for å demonstrere slippstrømeffekten, hvoretter avgangen avbrytes.

De siste årene har Nedre Romerike Flyklubb alene hatt 3 ulykker i forbindelse med 
tap av retningskontroll under avgang, hvorav 2 under «touch and go» trening. 
Flyene ble sterkt skadet, men heldigvis uten personskader. Alle disse kunne 
potensielt endt opp som dødsulykker. Et fjerde tilfelle med tap av retningskontroll 
ble kun klassifisert som en hendelse uten materielle skader da fartøysjef korrekt 
avbrøt avgang med lav hastighet.

Avvik i forbindelse med landing
Grunnlaget for en sikker landing legges først og fremst ved at piloten gjennomfører 
en stabil innflyging, og at kriteria for når en landing skal avbrytes er 
forhåndsdefinert og forberedt hos piloten. Vanlig klassisk feil er manglende 
ferdighet til å korrigere avvik under selve utflatingen. Ved de fleste klassiske 
landingsuhellene med almennfly de siste årene har det vist seg at pilotene holder 
for høy innflygingshastighet på siste del av finalen. Dermed er ikke kriteria for en 
stabilisert innflyging oppfylt. For høy hastighet kompliserer utflatingen ved siden av 
at en bruker unødvendig lang landingsdistanse. Vanlig avvik under utflatingen er 
enten for sen eller for svak utflating som medfører en prematur landing, eller for 
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kraftig utflating som medfører «ballooning». For så vidt er dette uproblematisk, men 
kombinert med en reflekshandling med å senke flyets nese på grunn av frykt for lav 
hastighet medfører dette ofte en hard landing på nesehjulet med påfølgende 
strukturelle skader, eventuelt med skade på propell og motor. 

Med hensyn til trening av landingsferdigheter bør flyskolene gjennomgå kvaliteten 
på egen opplæring for å sikre at pilotene også trenes aktivt for å korrigere avvik. 
Først må instruktøren observere om eleven etablerer en stabilisert innflyging. Når 
det gjelder kriteria for en stabilisert innflyging er det vanlig å definere at korrekt 
landingskonfigurasjon og hastighet skal være etablert på finalen før angitt 
minimumshøyde.  Dessuten skal flyet være etablert på rullebanens senterlinje og 
glidebane. Deretter fokuseres det på selve utflatingen med utgangspunkt i korrekt 
hastighet. Piloter med lavt erfaringsnivå ”fryser” ofte i utflatingsfasen og har dermed 
begrenset evne til å korrigere avvik. Treningen bør derfor også omfatte landinger 
hvor landingspunktet flyttes under utflatingen. Instruktøren lærer dermed elevene 
aktivt å fly maskinen, inkludert motorbruk, i selve utflatingen. Vanskelighetsgraden 
økes noe men det gir elevene bedre ferdigheter og dermed økte sikkerhetsmarginer. 
Ved siden av å trene korrigering av avvik under landing må også elevene 
“programmeres” bedre til å initiere avbrutte landinger.  

Til slutt under temaet avvik i forbindelse med landinger er det også relevant å 
bringe frem et fenomen som dessverre kan observeres i økende grad. Piloter som 
flyr halehjul er alle vel kjent med utfordringen med retningskontroll under utrulling 
etter landing. Med tyngdepunktet bak hovedhjulene så er flyet ustabilt på bakken og 
en «ground loop» kan inntreffe dersom piloten ikke har tilstrekkelige ferdigheter for 
å mestre forholdene. Mange er overrasket at det samme kan inntreffe med 
nesehjulsfly som en C-172. Oppskriften er følgende: Land med høy hastighet, press 
flyet ned på rullebanen og overfør mest mulig vekt på nesehjulet gjennom 
nedbremsingen. Ikke bli da forundret når du opplever problemer med 
retningskontroll og flyet forlater rullebanen.  Igjen er løsningen enkelt, bruk korrekt 
innflygingshastighet og gjennomfør en normal utflating.
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Sidevindsteknikk
Denne sikkerhetsbulletinen fokuserer ikke spesifikt på sidevindsteknikk, annet enn 
at som del av grunnleggende opplæring og periodisk flygetrening må instruktøren 
observere at kandidaten behersker avgang og landing i sidevind.  Ved mangel på 
sidevind er det god trening å øve på moderat sideslip (ikke full flaps) samt legge inn 
overganger fra høyre til venstre. Mangelfull hastighetskontroll og ustabile 
bevegelser avslører dårlig teknikk. Diskusjoner i årenes løp om korrekt 
sidevindsteknikk (dvs «crab» versus «wing low») er etter SU-komiteens mening lite 
relevant, i den grad at under selve landingen må uansett «wing low» etableres for å 
motvirke sideveis drift.  For å unngå å komplisere utflatingen ytterligere har SU-
komiteen faglige anbefaling i årenes løp primært vært å lære elevene å etablere 
«wing low» før utflatingen påbegynnes. Desto sterkere sidevind og mer turbulente 
forhold, desto tidligere anbefales å foreta overgang fra «crab» til «sideslip».  Vi 
minner for øvrig at FAA fastslår i sin Flight Training Handbook (AC 61-21A): ”The 
most effective method to prevent drift in a primary training aircraft is the wing low 
method. This technique keeps the longitudinal axis of the airplane aligned with both 
the runway and the direction of motion throughout the approach and the 
touchdown”. Tidligere artikler i Flynytt har mer utførlig drøftet avgang og landinger i 
sidevind og det forutsettes i denne sammenheng at temaet er kjent blant 
instruktørkorpset.

Slutt
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