Redegørelse 2021-252

Havari med OY-SLX (Elan Torvana DG-300 ELAN) i Lolland
Falster/Maribo (EKMB) d. 24-07-2021.

OFFENTLIGJORT DECEMBER 2021

FORORD
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig
organisation, der har til formål at undersøge havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og
jernbane.
Havarikommissionen undersøger flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser med henblik på at
forebygge sådanne. Sikkerhedsundersøgelserne omfatter civile luftfartøjer over eller på dansk
territorium samt uden for dansk territorium, hvor dansk registrerede civile luftfartøjer er involveret,
med mindre det med fremmed stat er aftalt at denne foretager sikkerhedsundersøgelsen.
I overensstemmelse med EU forordningen 996/2010, luftfartsloven og ICAO bilag 13 afspejler denne
redegørelse Havarikommissionens tekniske og operative vurdering af det indtrufnes omstændigheder,
dets årsager og konsekvenser.
Sikkerhedsundersøgelserne har alene et flyvesikkerhedsmæssigt formål og tager ikke sigte på at
placere skyld eller ansvar. Derfor kan enhver brug af denne redegørelse til andre formål end at
forebygge fremtidige flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser føre til fejlagtige eller misvisende
fortolkninger.
Eftertryk med kildeangivelse må offentliggøres uden særskilt tilladelse.
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GENERELT
2021-252
24-07-2021
13:55
Havari
Lolland Falster/Maribo (EKMB)
Ingen
OY-SLX
Elan Torvana DG-300 ELAN
Visuelflyvereglerne (VFR)
Skole
Landing
Svævefly
EKMB
EKMB
Væsentligt

Generelt

Sagsnummer:
UTC dato:
UTC tid:
Begivenhed:
Sted:
Personskade:
Registrering:
Luftfartøjstype:
Flyveregler:
Operationstype:
Flyvefase:
Luftfartøjskategori:
Sidste afgangssted:
Planlagt landingssted:
Skade på luftfartøj:
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Notifikation
Alle tidsangivelser i denne redegørelse er koordineret universaltid (UTC).
Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra Dansk Svæveflyver
Union (DSvU) d. 24-07-2021 kl. 14:08.
Havarikommissionen notificerede the European Aviation Safety Agency (EASA), the Directorate
General for Mobility and Transport (DG MOVE), die Bundesstelle Für Flugunfallsuntersuchung
(BFU) og Trafikstyrelsen (TS) om havariet d. 17-08-2021 kl. 09:27.
Sammenfatning
Under en typeomskolingsflyvning, fløj piloten lavt ind til landing. I start- og landingsområdet holdt et
svævefly parkeret.
For at undgå kollision med det parkerede svævefly øgede piloten svæveflyets næsestilling med tab af
flyvefart til følge. Svæveflyet satte sig hårdt på banen ca. 20 meter efter det parkerede svævefly.
Havariet skete i dagslys og under visuelle vejrforhold (VMC).
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Flyvningens forløb
Flyvningen var en lokal VFR typeomskolingsflyvning fra Lolland Falster/Maribo (EKMB).
Piloten deltog i dagens briefing og startede flyvedagen som spilfører.
Efter endt tjeneste som spilfører overvejede piloten en tur i svæveflyveklubbens Twin II (2sædet svævefly), men fravalgte det, da piloten følte sig parat til typeomskolingen.
Piloten havde forberedt teoridelen til typeomskoling på DG-300 og gennemgik teoridelen
med dagens flyveinstruktør. Flyveinstruktøren fandt gennemgangen tilfredsstillende og
havde ikke betænkeligheder ved at lade piloten flyve solo i OY-SLX.
Piloten og flyveinstruktøren blev enige om en anflyvningsfart på 110-120 kilometer i timen
(km/t).
Piloten lavede sit cockpittjek og udførte en spilstart på græsbane 09. Efter start og stigning
udførte piloten forskellige flyvemanøvrer nord for banerne.
Under flyvningen foregik der radiokommunikation via Maribo Radio.
Et motorfly startede på asfaltbane 09, og et andet motorfly cirklede syd for banerne og
ventede på at lande efter det startende motorfly.
Pilotens hensigt var at lande på græsbane 09 men sekventielt mellem det startende motorfly
og det landende motorfly, der begge opererede på asfaltbane 09. Piloten informerede ikke
om denne hensigt via radioen, da piloten ikke havde et radiocertifikat.
På den nordlige side af startstedet holdt et svævefly parkeret. Pilotens intention var at
”lande noget efter startstedet” på græsbane 09, så den fulde bredde af græsbanen var til
rådighed.
Via en venstre medvind og base drejede piloten, over motorvejen, ind på finalen ca. 0,5
nautiske mil (nm) før tærsklen.
På finalen udfældede piloten luftbremserne delvist for at overkomme den indledningsvise
modstand (overcentreringen) og gøre luftbremserne lettere at operere.
Piloten oplevede derefter turbulens samt øget modvind og kompenserede ved at sænke
svæveflyets næsestilling for at fastholde flyvefarten. Piloten indfældede ikke fuldstændigt
luftbremserne.
På kort finale oplevede piloten, at svæveflyet kom for tæt på det parkerede svævefly. For at
undgå en kollision øgede piloten svæveflyets næsestilling med tab af flyvefart til følge.
Efter at have passeret det parkerede svævefly på startstedet i 4-5 meters flyvehøjde og med
lav flyvefart valgte piloten at føre styrepinden frem for at fastholde flyvefarten. Den
sænkede næsestilling øgede synket, og piloten nåede ikke at flade svæveflyet ud.
Svæveflyet ramte banen hårdt og havarerede.
Tilskadekomst af personer
Tilskadekomst
Omkomne
Alvorlig
Ingen

Besætning

Passagerer

Andre

1
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Understellet kollapsede og blev trykket igennem hjulkassen. En understelsdør brød af.

Foto 1. Understellet blev trykket igennem hjulkassen bag sædet.

Foto 2. Det parkerede svævefly til venstre og det havarerede svævefly til højre. Ca. midtvejs mellem de to
svævefly ses understelsdøren siddende fast i banen.

Andre skader
Der opstod ikke andre skader.
Oplysninger om personel
Certifikat og helbredsgodkendelse
Piloten - mand 59 år - var indehaver at et gyldigt Sailplane Pilot License (SPL) udstedt af
Trafikstyrelsen d. 06-05-2020.
Pilotens helbredsgodkendelse (LAPL) var gyldig indtil d. 28-04-2023.
Helbredsgodkendelsen indeholdt begrænsningen: VNL (Valid only with correction for
defective near vision).
Den seneste vedligeholdende flyvetræning blev udført d. 25-04-2021.
Piloten var ikke indehaver af et radiocertifikat.
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Seneste 24 timer Seneste 90 dage Seneste 12 måneder
0
2
5
Antal timer, alle typer
0
0
0
Antal timer, denne type
Antal landinger
0
5
28

Total
54
0
377

DSvU træningsbarometer – se bilag 1.
Oplysninger om luftfartøjet
Generel information
Flyfabrikant:
Flytype:
Fabrikationsnummer:
Luftdygtighedseftersynsbevis:
Maksimum tilladte startmasse:
Total flyvetid:

Elan Torvana
DG-300 ELAN
3E335
Udløbsdato d. 06-06-2022
384,4 kilogram (kg) (uden vand), 450 kg (med
vand)
2.214 flyvetimer

Svæveflyet var udstyret med en Very High Frequency (VHF) radio.
Svæveflyets flyvehåndbog angav en anflyvningsfart på 90 km/t i roligt vejr og uden
vandballast.
Piloten beskrev svæveflyet som ”mere følsomt for fart” og med anderledes indretning af
siderorspedaler og kontrolhåndtag til luftbremser, i forhold til andre svævefly piloten havde
opereret.
Meteorologiske oplysninger
Oversigt (Low Level Forecast)
Herunder gengives LLF-udsigten udsendt kl. 07:43 og gældende fra kl. 08:00 til kl. 16:00.
EKMB lå i område 51g, som ses i grafikken herunder.

Figur 1. Områdeinddeling for meteorologiske vejroplysninger
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Oversigt:
Sigtbarhed:
Vindforhold:
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Østlig strømning af kølig, tør og instabil luft.
Sigtbarhed over 8 km. Skyhøjde over 4000 fod (ft),
lokalt 2000-4000 ft.
Østlig 7-19 knob (kt), vindstød op til 28 kt.

Lufthavnsudsigt (TAF)
Der blev ikke udarbejdet TAF for EKMB. De to nærmeste lufthavne med tilgængelige
meteorologiske oplysninger var Roskilde (EKRK) og Odense (EKOD).
EKRK 241113Z 2412/2421 12010KT 9999 FEW035=
EKOD 240854Z 2409/2415 09010KT 9999 BKN040=
Aeronautisk rutinevejrmelding (METAR)
Der blev ikke udarbejdet METAR for EKMB. De to nærmeste lufthavne med tilgængelige
meteorologiske oplysninger var Roskilde (EKRK) og Odense (EKOD).
EKRK
EKRK
EKRK
EKRK

241250Z AUTO 12011KT 090V150 9999 NCD 24/13 Q1015=
241320Z AUTO 12012KT 9999 NCD 23/13 Q1015=
241350Z AUTO 12012KT 9999 NCD 23/15 Q1015=
241420Z AUTO 13013KT 100V160 9999 NCD 23/17 Q1015=

EKOD 241250Z 04011KT 020V100 9999 FEW025 SCT043 23/19 Q1014=
EKOD 241350Z 06009KT 020V100 9999 FEW025 SCT055 23/17 Q1014=
Aftercast for EKMB
Oversigt:

Østlig strømning af tør og instabil luft.

Sigtbarhed:

God sigtbarhed, formentlig 25-50 km.

Skyer og vejr:

Skyfrit eller få cumulus i 3500-5000 ft. Derover få
cirrus i ca. 20.000 ft. Intet vejr.
Østlig fra ca. 90 grader. Middelvindstyrke ca. 15 kt
med fluktuationer. Vindstød mellem 20-27 kt.

Jordvind:
Kommunikation

Der blev kommunikeret via Maribo Radio (130.575 Megahertz (MHz)). Frekvensen blev
optaget. Optagelsen var af god kvalitet og nyttig for sikkerhedsundersøgelsen.
Optagelsen indikerede, at det landende motorfly (Cessna 150) havde ca. 40 sekunders
separation til svæveflyet.
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Oplysninger om lufthavnen
Generel information
54 41 58N 011 26 24Ø
16 ft
09, 27
1200 meter (m) x 30 m (asfalt)
1200 m x 60 m (græs)
Oversigtskort over EKMB – se bilag 2.
Flyvepladsens referencepunkt:
Elevation:
Baneretninger:
Banedimensioner:

EKMB lå i luftrumsklasse G (ukontrolleret luftrum).
Flight recorders
Svæveflyet var udstyret med en Flight Alarm (FLARM), der optog flyvningen. Optagelsen
var af god kvalitet og nyttig for sikkerhedsundersøgelsen.
Flarmen optog et datapunkt for hvert sekund. Svæveflyets rute – se bilag 3.
Data indikerede, at svæveflyet startede kl. 13:42:52.
Ved brug af et softwareprogram blev svæveflyets flyvefart henover jorden (Ground Speed)
og højde over jorden (flyvehøjde) udledt. Nedenstående graf viser udvalgte data fra
slutanflyvningen og landingen.
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Flyvehøjde (m)

13:52:32

13:52:30

13:52:28

13:52:26
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13:51:48

13:51:46

13:51:44

0

Ground Speed (km/t)

Figur 2. Grafisk illustration af slutanflyvning og landing

Oplysninger om organisation og ledelse
Lufthavnen
Svæveflyveklubben var hjemmehørende i EKMB. Svæveflyveklubben og lufthavnen havde
underskrevet et reglement for svæveflyvning i EKMB.
Reglementet beskrev bl.a.:
3.c. Svæveflyvelederen har ansvaret for at reducere/stoppe flyvningerne under hensyn til
den primære trafik (motorflyvning), således at denne trafik sikres 1. prioritet, og at
flyvesikkerheden overholdes.
Side 10 af 18

OY-SLX

2021-252

3.g. Svæveflyvelederen har ansvaret for at regulere svæveflyvningen, under hensyntagen
til den aktuelle trafik på flyvepladsen.
Der var ikke krav om brug af radio i ”Reglement for svæveflyvning på EKMB” eller i
svæveflyveklubbens flyvereglement.
Uddrag af ”Reglement for svæveflyvning på EKMB”– se bilag 4.
I VFR Flight Guide AD 2. EKMB var beskrevet:
16.f. Svævefly under start/landing og i landingsrunden anvender frekvensen 130.575
MHz.
Uddrag af VFR Flight Guide AD 2. EKMB – se bilag 5.
Svæveflyveklubben
Svæveflyveklubbens flyvereglement beskrev at:
Jordlederens opgaver er at påse:
…
-at fly, der ikke umiddelbart skal starte, er trukket til side.
DSvU
DSvU beskrev i unionshåndbogens gruppe 922, at halvdelen af middelvindshastigheden
skulle tillægges anflyvningsfarten.

Figur 3. Uddrag fra unionshåndbogens gruppe 922 side 14.
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Piloten fravalgte, inden typeomskolingsflyvningen, en tur i et kendt svævefly (Twin II). En
tur i et kendt svævefly før omskolingsflyvningen kunne sandsynligvis have bidraget til en
bedre føling med vindforholdene, anflyvningsvinklen og udfladning/sætning.
Svæveflyets (DG-300) siddestilling og luftbremsehåndtag var anderledes, end hvad piloten
var vant til fra andre svævefly. For at operere luftbremserne krævede det, at piloten
overvandt låsemekanismen (overcentreringen). Disse forhold bidrog sandsynligvis til, at
piloten undlod at indfælde luftbremserne helt under anflyvningen.
Da svæveflyet startede, var der ikke anden trafik i og omkring EKMB. Undervejs, i de ca.
10 minutters svæveflyvning, startede et motorfly, og et andet motorfly kom ind til landing.
Ingen af piloterne i de to motorfly blev informeret via Maribo Radio om svæveflyet og
pilotens intention.
Der var ikke krav om brug af radio i EKMB, da lufthavnen lå i ukontrolleret luftrum. De
lokale bestemmelser beskrev dog, at ”svævefly under start/landing og i landingsrunden
anvender frekvensen 130.575 MHz”. Der var tilstrækkelig separation mellem svæveflyet
og det landende motorfly (ca. 40 sekunder).
At startfeltet ikke var ryddet, i henhold til svæveflyveklubbens procedurer, udgjorde en
risiko i forbindelse med landingen.
Piloten havde inden flyvningen drøftet en anflyvningsfart på 110-120 km/t med
flyveinstruktøren. Dette var i overensstemmelse med svæveflyets minimums
anflyvningshastighed korrigeret for vindforholdene.
Piloten besluttede at ”lande noget efter startstedet” med det parkerede svævefly. Dette
efterlod ikke tilstrækkelig margen i tilfælde af en lav anflyvning og kort landing.
En alternativ mulighed var at lande til højre for det parkerede svævefly. Piloten indså
formodentlig ikke dette pga. de øvrige faktorer.
Piloten fortsatte anflyvningen henover det parkerede svævefly. Data indikerede, at dette
resulterede i en lav flyvefart. For at kompensere for den lave flyvefart valgte piloten
styrepinden frem efter passage af det parkerede svævefly med et øget synk til følge.
Næsestillingen gjorde det ikke muligt at flade svæveflyet ud, inden det ramte banen hårdt
og havarede.
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Piloten var behørigt certificeret. Pilotens træningstilstand lå i træningsbarometerets gule
område.
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KONKLUSIONER
-

En for piloten ny svæveflytype med andre flyveegenskaber og anderledes kontrol af
luftbremser sammenlignet med andre svævefly, som piloten tidligere havde opereret.
Pilotens træningstilstand, der befandt sig i det gule område.
Et landingsfelt der ikke var fuldstændig ryddet før landing.
Pilotens intention om at lande kort efter startfeltet frem for længere fremme på den
resterende til rådighed værende del af banen.
Pilotens sene erkendelse af en for lav anflyvning og en manglende planlagt alternativ
fremgangsmåde for dette scenarie.
Piloten indfældede ikke fuldstændigt luftbremserne under anflyvningen.
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Havarikommissionen vurderer, at følgende faktorer fik indflydelse på hændelsesforløbet:
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BILAG 1

Bilag 1

Retur til oplysninger om personel
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BILAG 2

Bilag 2

Retur til oplysninger om lufthavnen
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BILAG 3

Bilag 3

Retur til flight recorders
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BILAG 4

Bilag 4

Retur til lufthavnen
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BILAG 5

Bilag 5

Retur til lufthavnen
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