
RAPPORT 
HCL 21/99  Havari 
Luftfartøj: Cessna 421B 
Motor(er): 2 Continental GTSIO-520-H 
Besætning: 2 - ingen tilskadekomne 
Sted:  Ringkøbing Fjord 

 
Registrering: OY-BIM 
Flyvning:  Taxiflyvning, IFR 
Passagerer: Ingen 
Dato og tidspunkt: 20.05.1999 kl.2202 UTC 

Notifikation 
Havarikommissionen for Civil Luftfart modtog melding om havariet fredag den 20.05.1999 kl. 2245 fra 
Kontrolcentralen, Københavns Lufthavn (EKDK). To havariinspektører ankom til Stauning Lufthavn 
samme dag kl. 0200 og indledte undersøgelserne. Statens Luftfartsvæsen (SLV), National Transportation 
Safety Board (NTSB) og International Civil Aviation Organization (ICAO) blev notificeret om havariet. 
 
Synopsis  
Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en taxiflyvning fra Stauning Lufthavn (EKVJ) til Manchester 
Lufthavn, (EGCC). Flyvningen var planlagt med afgang fra EKVJ den 20. maj 1999 kl. 2130 UTC til 
EGCC med en beregnet flyvetid på 2 timer og 25 minutter. Der var ingen passagerer, men udelukkende 
fragt om bord. Luftfartøjet startede fra EKVJ på bane 27 kl. 2200 UTC med en udflyvning mod 
Ringkøbing Fjord. Stauning AFIS, 121.40 MHz, modtog kort tid efter starten et radioopkald, der alene 
bestod af tre gange MAY DAY uden oplysning om kaldesignal. Kort tid herefter modtog Billund Tower 
(EKBI) et mobiltelefonopkald fra andenpiloten, der meddelte, at luftfartøjet var havareret, og at begge 
ombordværende var uskadte, samt at luftfartøjet stod på en sandrevle. Luftfartøjet blev fundet på lavt vand i 
Ringkøbing Fjord i en retning og afstand fra Stauning Lufthavn på 238° (TB) 1,9 NM på positionen 
55°58,38'N 008°18,21'Ø. Kl. ca. 2300 UTC blev besætningen undsat af en redningshelikopter.  
 
Der blev ved de tekniske undersøgelser fundet fejl ved justeringen af kabinedørens låsemekanisme. Det 
blev ved undersøgelserne konstateret, at kabinedøren var sprunget op under flyvningen. Ud over fejlen ved 
kabinedørens låsemekanisme blev der ved de tekniske undersøgelser ikke fundet andre fejl ved luftfartøjet 
end de skader, der stammede fra selve havariet.  
 
Det blev ved undersøgelsen konstateret, at fartøjschefen ikke var behørigt certificeret.  
 
Havariet indtraf om natten under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). 
 
Luftfartøjet blev ødelagt ved havariet. 
 
Havarikommissionens undersøgelser har givet anledning til udstedelse af to rekommandationer. 
 
Den forkerte justering af kabinedørens låseanordning og den manglende uddannelse og træning af 
besætningen samt fartøjschefen håndtering af den unormale situation førte til havariet. 
 

 



1. Faktuelle oplysninger 
1.1 Flyvningens historie 
Den 20. maj mellem kl. 1245 og kl. 1300 UTC udførte fartøjschefen en lokal flyvning sammen med en 
pilot fra selskabet. Flyvningen blev udført med OY-BIM og var den sidste flyvning med luftfartøjet før 
flyvningen, hvorunder havariet indtraf. Under denne flyvning blev der lavet tre landinger. Flyvningen var 
hverken en omskoling eller et PFT, og flyvningen blev, i luftfartøjets logbog, indført som ‘intern’ flyvning.  
 
Senere samme dag kl. ca. 2000 UTC blev fartøjschefen kontaktet af selskabets driftsleder, der informerede 
fartøjschefen om at han skulle udføre en charterflyvning. Det var på dette tidspunkt ikke fastlagt, om 
flyvningen skulle udføres fra Stauning (EKVJ) via København (EKCH) til Manchester (EGCC), eller om 
flyvningen skulle udføres fra Stauning (EKVJ) direkte til Manchester (EGCC). 
 
Da fartøjschefen ankom til EKVJ, var ATC flyveplanen sendt, den operationelle flyveplan var blevet 
udarbejdet (for både ud og retur flyvningen), og luftfartøjet var parkeret ved tankanlægget. Flyvningen var 
planlagt fra EKVJ (uden mellemlanding) til EGCC. Afgangstidspunktet fra EKVJ var ifølge ATC 
flyveplanen kl. 2130 UTC med en beregnet flyvetid på 2 timer og 25 minutter. Returflyvningen var, ifølge 
ATC flyveplanen, planlagt fra EGCC kl. 0040 UTC den 21. maj til EKVJ med en beregnet flyvetid på 2 
timer og 4 minutter.  
 
Ca. 10 minutter efter fartøjschefens ankomst til lufthavnen ankom fragten, der blev bragt ombord i 
luftfartøjet. Fragten bestod af 4 kasser hver på 13 kg. Luftfartøjet blev herefter tanket helt op med AVGAS 
100LL, idet brændstoffet var billigere i EKVJ end i EGCC. Luftfartøjet havde derved ifølge den 
operationelle flyveplan en ekstra brændstofmængde på 687 lb svarende til en ekstra aktionstid på 4 timer og 
14 minutter.  
 
Herefter satte fartøjschefen sig i luftfartøjets venstre førersæde, imedens flyvestyrmanden lukkede 
kabinedøren for herefter at sætte sig i luftfartøjets højre førersæde. 
 
Opstart af motorerne forløb normalt. De normale taxi check blev udført uden anden bemærkning, end at 
den venstre kunstige horisont endnu manglede et par grader, før den var rettet op til vandret. Da der ikke 
umiddelbart blev forventet anden lufttrafik på EKVJ, fik besætningen ‘tilladelse’ til at køre ind på bane 27 
for at lave motorcheck. 
 
Besætningen havde ikke modtaget en skriftlig bekræftelse på, at ATC flyveplanen var blevet godkendt af 
Eurocontrols Integrated Flight Plan Processing System (IFPS) (ingen Acknowledge Message (ACK 
message)), men ifølge besætningen havde EKCH, ARO bekræftet, at ATC flyveplanen var blevet 
godkendt. På denne baggrund modtog besætningen en klarering til Manchester via Vesta VOR i FL120 og 
med den information, at de kunne forvente ændring af flyvehøjde på vej imod Vesta VOR, samt at 
transponderen skulle stilles på koden 2000. Besætningen indstillede navigationsinstrumenterne i henhold til 
klareringen, og fartøjschefen, der var Pilot Flying (PF), gav flyvestyrmanden, der var Pilot not Flying 
(PNF), en ‘departure briefing’.  
 

 



Note: IFPS er en enhed under Eurocontrol, der modtager og bearbejder indsendte ATC flyveplaner for 
 Europa. 
 PF, Pilot flying, den pilot der styrer luftfartøjet. 
 PNT, Pilot not flying, den pilot der ikke styrer luftfartøjet. 
 
Kl. 21:59:20 UTC rapporterede flyvestyrmanden til EKVJ AFIS ‘Stauning...we are rolling two seven’. 
Fartøjschefen holdt luftfartøjet på bremserne og forøgede motoreffekten, hvorefter han slap bremserne, og 
luftfartøjet accelererede ned ad bane 27. Flyvestyrmanden kaldte ‘two good engines’, ‘eighty’ og ‘V one - 
rotate’. Luftfartøjet kom i luften kl. 2200 UTC. Start og stigning blev af besætningen beskrevet som helt 
normale.  
 
Efter starten (take-off), da luftfartøjet befandt sig over Ringkøbing Fjord, noterede fartøjschefen sig, at alle 
visuelle referencer frem i flyveretningen forsvandt i fuldstændig mørke. 
 
Flyvestyrmanden konstaterede, at luftfartøjet havde positiv vertikal stigehastighed og kaldte ‘Positive Rate 
of Climb’. Fartøjschefen konstaterede ligeledes positiv vertikal hastighed og kaldte for ‘Gear Up’. 
Flyvestyrmanden valgte herefter understellet op. Dette var sidste gang, at flyvestyrmanden så på sin 
variometer, VSI. Dette var også sidste gang, at fartøjschefen kunne huske, at han så på sin VSI. Ca. 6 til 7 
sekunder efter at understellet var blevet valgt op, slukkede ‘Landing Gear Position Lights’, som de skulle, 
og flyvestyrmanden kaldte ‘Gear Indicating Up’. Flyvestyrmanden noterede sig på dette tidspunkt, at 
luftfartøjet befandt sig i ca. 400 fod med vingerne vandrette. Det var det sidste tidspunkt, som 
flyvestyrmanden registrerede, hvilken højder luftfartøjet befandt sig i ifølge sin højdemåler. Herefter kaldte 
fartøjschefen ‘Props Back’, og motorydelsen blev reduceret til ‘Climb Power’, hvorefter luftfartøjet blev 
accelereret til en indikeret hastighed på ca. 140 KIAS. Imens justerede flyvestyrmanden først propeller 
omdrejningerne ned til 1950 RPM for derefter at justere brændstofforbruget (Fuel Flow) ned til 150 Pound 
Per Hour, PPH. Imedens flyvestyrmanden justerede brændstofforbruget, noterede han sig, at luftfartøjet 
befandt sig i et venstre drej med en krængning på ca. 25° til 35°.  
 
Da luftfartøjet befandt sig i dette venstre drej og manglede ca. 30° for at opnå den ønskede kurs mod Vesta 
VOR, lød der et brag fra luftfartøjets venstre side. Fartøjschefen bragte omgående vingerne til vandret. 
Flyvestyrmanden observerede mindst to advarselslys tænde på ‘Annunciator Panel’, hvoraf mindst et var 
rødt, samtidig med ‘Landing Gear Warning Horn’ begyndte at lyde. På samme tidspunkt oplevede 
besætningen det som om, at motorydelsen var ophørt. Flyvestyrmanden skubbede derefter propeller og -
blandingshåndtagene helt frem, uden at det gav den ønskede virkning. Lyden fra ‘Landing Gear Warning 
Horn’ fortsatte. Flyvestyrmanden registrerede på dette tidspunkt et brændstofforbrug (Fuel Flow) på 
mellem 20 og 40 pund i timen for hver af motorerne. Besætningen mærkede ikke et ‘yaw’ i forbindelse 
med, at motorydelsen ophørte. For at gøre fartøjschefen opmærksom på, at flyvehastigheden var ved at 
falde, kaldte flyvestyrmanden ‘Airspeed’. Fartøjschefen sænkede luftfartøjets næse, hvorefter han valgte 
landingslysene på. Samtidig transmitterede flyvestyrmanden kl. 22:01:00 UTC et nødopkald til EKVJ 
AFIS. Kun ordene ‘MAY DAY  MAY DAY  MAY DAY’ blev hørt af EKVJ AFIS, mens det 
efterfølgende kaldesignal m.v. ikke blev hørt af EKVJ AFIS. Da landingslysene tændte, nogle sekunder 
efter, at de var blevet valgt, oplyste lyskeglerne vandoverfladen. Luftfartøjet ramte få sekunder herefter 
vandoverfladen under en flad vinkel for derefter kortvarig at blive flyvende igen. Da luftfartøjet fik kontakt 
 



med vandoverfladen første gang, forsøgte flyvestyrmanden at trække alle propeller og blandingshåndtagene 
tilbage. Under kontakten med vandoverfladen registrerede besætningen et lysglimt/lysskær fra venstre 
motor. Opbremsningen af luftfartøjet – da dette ramte vandet - blev ikke betegnet som voldsom af 
besætningen, men blot som markant. 
 
Efter at luftfartøjet var kommet til standsning forlod først styrmanden dernæst fartøjschefen cockpittet. 
Flyvestyrmanden tog redningsvesten, der var placeret i stolelommen i venstre førersæde, med og tog denne 
på, medens han befandt sig i luftfartøjet. Fartøjschefen fandt efter et stykke tid den anden redningsvest i 
højre førersædes stolelomme og medbragte blot sin redningsvest uden at tage den på. Da fartøjschefen, som 
fulgte bagved flyvestyrmanden, nåede frem til kabinedøren, var den øverste del af kabinedøren allerede 
åben. Flyvestyrmanden var den første, der forlod luftfartøjet gennem den øverste del af kabinedøren, idet 
den nederste del af kabinedøren forblev lukket for at undgå, at vandet trængte ind i luftfartøjet. 
Besætningen konstaterede, at luftfartøjet stod på bunden af fjorden på lavt vand. ‘Landing Gear Warning 
Horn’ fortsatte endnu et stykke tid med at lyde. Besætningen kunne herefter komme i sikkerhed på 
luftfartøjets vinger. Efter at besætningen havde konstateret, at luftfartøjet ikke ville synke yderligere, 
returnerede besætningen til luftfartøjets kabine for at sikre sig luftfartøjets dokumenter. Herefter kom 
besætningen igen i sikkerhed på luftfartøjets vinger.  
 
EKVJ AFIS kontaktede EKBI TWR kl. 2201 UTC med henblik på mulige informationer vedrørende 
luftfartøjet, der eventuelt kunne være registreret på Billund Lufthavns radar, idet EKVJ AFIS havde 
modtaget et nødopkald uden kaldesignal, men EKBI TWR havde ingen radar track for den pågældende 
flyvning, hvorefter RCC omgående blev informeret.  
 
Kl. 2205 UTC ringede flyvestyrmanden fra fartøjschefens mobiltelefon, ringede til Billund Lufthavn 
(EKBI) og fortalte, at luftfartøjet var havareret og stod på en sandrevle, samt at alle var i god behold.  
 
Eftersøgning og redning blev herefter straks iværksat, og kl. 2305 UTC havde en redningshelikopter samlet 
besætningen op og var landet på EKVJ. Besætningen var i god behold.  
 
Havariet indtraf i mørke og under visuelle meteorologiske forhold (VMC). 
 
1.2 Tilskadekomst af personer 
 Tilskadekomst Besætning Passagerer Andre 
 Omkomne -  -  - 
 Kvæstede -  -  - 
 Mindre/Ingen 2  -  - 
 
1.3 Skade på luftfartøj 
 Luftfartøjet blev ødelagt ved havariet. 
 
1.4 Andre skader 
 Den medbragte fragt blev gennemblødt af vand. 
 
 



1.5 Personoplysninger 
 
Fartøjschefen 
Alder, køn  52 år, mand, engelsk statsborger. 
Certifikat   Britisk ATPL, udstedt af UK CAA den 03.03.1998. 

 Dansk validering udstedt af SLV den 07.05.1999 med udløbsdato den 31.12.1999.  
 Denne danske validering gav samme rettigheder som det engelske certifikat med den  
 undtagelse, at valideringen ikke dækkede de engelske flyveinstruktør rettigheder.  

Flying Instructor Rating. 
Medicinsk certifikat Udstedt af UK CAA den 22.03.1999. 
Flytyper   Pilot in command or Co-Pilot: 
   Cessna 150, 152, 172, 175, 177, 182, 205, 206, 207, 210 (except pressurised 
variants). 
   Piper 22, 28, 38, 23, 34, 44. 
   Cessna 406 (Co-pilot only). 
Pilot in Command or Co-Pilot exercising the privileges of a Private Pilot’s Licence: 
Single engine aeroplanes (landplanes) of which the maximum total weight authorised does not exceed 
5700kg. 
Multi engine aeroplanes (landplanes) of which the maximum total weight authorised does not exceed 
5700kg. 
Checks, PFT  PFT-IFR blev udført den 06.05.1999 på Cessna 406 (Co-pilot only). 
Fartøjschefen havde ikke aflagt PFT over for operatøren på Cessna 421B. 
Fartøjschefen var anført i selskabets driftshåndbog som checkkaptajn.  
 
Flyveerfaring 
Samlede flyvetid, eksklusive flyvningen, hvor havariet indtraf, udgjorde ifølge operatøren 
 
  Sidste Sidste  Total 
Fartøjschefen 24 timer 90 dage 
Alle typer 0:20 0:20  3706:54 
*) Denne type 0:20 0:20  361:25 
 
U.K. CAA havde ingen information om, at fartøjschefen havde kommerciel status på Cessna 421.  
*) Havarikommissionen har ikke modtaget anden dokumentation for, at fartøjschefen har fløjet Cessna 421 
før den 20. maj 1999.  
 
Flyvestyrmanden 
Alder, køn  27 år, mand, dansk statsborger. 
Certifikat   Dansk CPL IR, udstedt af SLV hhv. den 02.05.1998 og den 29.06.1998. 
Instruktørbevis, A-certifikat enmotoret landflyvemaskine. 
Medicinsk certifikat Udstedt af SLV med udløbsdato den 01.10.1999. 
Flytyper   Enmotorede landflyvemaskine 
   Bellanca 8. Cessna 150, 152, 172XP. Piper 28, 28R, 32, 32R, 38.TB20/21. 
 



   Fler-motorede landflyvemaskine 
   Cessna 421/IFR, PA44/IFR, PN68/IFR, Cessna 406 (Co-pilot only). 
Checks, PFT  PFT-IFR blev udført den 20.04.1999 på Cessna 406 (Co-pilot only). 
Flyvestyrmanden havde ikke aflagt PFT over for operatøren på Cessna 421B. 
Flyvestyrmandens sidste PFT på Cessna 421 var sammenfaldende med typecheck på Cessna 421 den 20. 
august 1998. 
 
Flyveerfaring 
Samlede flyvetid, eksklusive flyvningen, hvor havariet indtraf, udgjorde ifølge operatøren 
 
  Sidste Sidste  Total 
Flyvestyrmanden 24 timer 90 dage 
Alle typer 0:45 125:00  650:00 
Denne type 0:00 7:10  54:30 
 
1.6 Oplysninger om luftfartøjet 
1.6.1 Generelt 
 Fabrikat:   Cessna 
 Luftfartøjstype: Model 421B 
 Fabrikationsår: 1975 
 Serienummer: 421B0878 
 Registrering: OY-BIM 
 Luftdygtighedsbevis: Gyldigt til 03.12.1999. 
 Registreringsbevis: Udstedelsesdato 16.04.1998. 
 
1.6.2 Airframe 
 Luftfartøjets totaltid: 5518:20 
 Sidste eftersyn: 50 timers eftersyn ved 5513:06 den 11. maj 1999. 
 
1.6.3 Motorer 
 Fabrikat:   Continental, 2 stk. 
 Type:   GTSIO-520-H 
 Serienumre:  Venstre side:  218483R 
    Højre side:  600175 
 
 Gangtider før flyvningen, hvorunder havariet indtraf. 
 
 Total gangtid siden sidste overhaling : 
 Gangtid pr. den 11.05.1999 Venstre side: 711:47 timer 
    Højre side:  508:47 timer 
  

 



1.6.4 Propeller 
 Fabrikat:   McCauley, 2 stk. 
 Type:   Venstre side: 3AF34C92-PR/90LF-O 
    Højre side: 3AF37C516/90LFB-O 
 Serienummer: Venstre side: 757382 
    Højre side: 971376 
 
1.6.5 Andet udstyr/komponenter 
 

Advarselslys (Annunciator Panel) 
Annunciator Panel, der er placeret i instrumentpanelets venstre side, angiver: 

  Tekst Farve  Grunden til advarsel 
a. Cabin Alt Gult lys  Kabine tryk højden over 10000 fod. 
b. Door Warn Rødt lys  Kabinedør ikke låst. 
c. L Alt Out Gult lys  Fejl ved venstre generator. 
d. R Alt Out Gult lys  Fejl ved højre generator. 
e. (Spare) Hvidt lys  (Reserve). 
f. (Spare) Hvidt lys  (Reserve). 
g. L Trans Gult lys  Overførsel af brændstof er afsluttet (venstre). 
h. R Trans Gult lys  Overførsel af brændstof er afsluttet (højre). 
i. Heater Ovht Gult lys  Overopvarmningskontakt er aktiveret. 
j. Back Course Gult lys  ‘Back Course’ er valgt. 
k. T & B Test Grønt lys  Test af ‘Turn & Bank’ kredsen. 
l. Surf De Ice Grønt lys  Angiver vinge de-icing systemet er aktivt. 
m. Windshield Grønt lys  Angiver forrude de-icing systemet er aktivt. 
n. Courtesy Lt Hvidt lys  Angiver at dør eller pilot belysning er tændt. 
o. Intercom Hvidt lys  Intercom i brug. 
p. (Spare) Hvidt lys  (Reserve). 
Derudover var der en ‘Press to Test’ ‘Push bottom’. 

 
 Sikringspinden 

Fartøjschefen har oplyst, at sikringspinden, locking pin, alene benyttes, for at passagerer ikke 
skulle kunne åbne kabinedøren under flyvning, og at denne anordning ikke tjente andre formål.  
I luftfartøjets Owner’s Manual i afsnittet Operating Checklist under punktet Before Starting 
Engines var anført: Cabin Door – LATCHED; Safty Pin – INSTALLED. 
Fabrikanten angav ved skiltning på kabinedøren bl.a. : ’Insert safety pin from bottom side of 
handle’. Monter sikringspinden fra undersiden af håndtaget. (Se foto nr. 6). 

 
 Pilot Safety and Warning Supplements 

I den til luftfartøjet hørende Cessna manual, ‘Pilot Safety and Warning Supplements’ var der i 
afsnittet ‘In-flight Opening of Doors’ beskrevet, at en dør, der springer op under flyvning, ikke 
udgør et større problem i sig selv, men at problemet består i, at besætningens opmærksomhed 
henledes på støjen fra den åbne dør, og derved fjernes opmærksomheden fra føringen af 

 



luftfartøjet.  
 

Ovennævnte forhold blev belyst efter gennemgang af 16 fatale havarier, der foregik i USA i 
perioden fra 20.06.1988 til 27.11.1997, under hvilke en kabinedør eller lastedør var sprunget op 
under flyvning. Gennemgangen viste, at de fatale havarier alene skyldes, at besætningen blev 
distraheret af den åbne dør og derfor ikke koncentrerede sig om at føre luftfartøjet og følge de 
korrekte procedurer.  

 
 

Landingsunderstel 
‘Landing Gear Warning Horn’ kan aktiveres af gashåndtagenes stilling og flapsvælgerens stilling. 
‘Landing Gear Warning Horn’ vil blive aktiveret, hvis blot et gashåndtag er trukket tilbage forbi 
en stilling, der svarer til et manifoldtryk på ca. 15 tommer Hg eller flaps er valgt til 16� eller 
mere, hvis samtidig blot et af de tre ‘Landing Gear’ er i enhver anden position end nede og låst.  

 
 Flaps 
 Luftfartøjet var udstyret med split flaps.  
 Cessna 421B Aircraft Flight Manual angiver, at flaps skal være oppe i forbindelse med start. 
 
1.6.6 Defekter, fejl og mangler 

Motorer 
Ved adskillelse af motorerne blev der ikke konstateret skader, fejl eller mangler på disse, som 
ikke kunne relateres til havariet. 

 
Propeller 
Ved adskillelse af propellerne blev der ikke konstateret skader, fejl eller mangler på disse, som 
ikke kunne relateres til havariet. Det kunne ved undersøgelsen af propellerne ikke fastslås, 
hvilken vinkel (pitch) disse havde ved havariet. Det kunne heller ikke fastslås, ved hvilke 
omdrejning de kørte med ved havariet. Dog kunne det konstateres, at der havde været 
omdrejninger på propellerne ved havariet. Propellerbladene var alle bøjet modsat 
omløbsretningen og bagud. Derudover var alle bladene blevet yderligere vredet i forhold til deres 
oprindelige form. 

 
Landings understel 
Luftfartøjets ‘Landing Gear Warning System’ blev gennemgået, og der blev ikke fundet fejl ved 
systemet. 

 
Kabinedøren 
Der blev ved de tekniske undersøgelser fundet fejl ved justeringen af kabinedørens 
låsemekanisme (se fotodokumentation foto nr. 3, 4 og 5). Luftfartøjets kabinedør blev 
gennemgået i henhold til fabrikantens servicemanual, hvorunder det kunne konstateres, at 
låseanordningen ikke var justeret til de forskrevne mål. Kabinedøren kunne ikke låses korrekt, 
idet ikke alle seks låsepaler overholdt de forskrevne mål for justeringen. Den låsepal (se 

 



fotodokumentation foto nr. 4), der aktiverede døradvarselssignalet (door warning ) på 
annunciatorpanel kunne aktivere kontakten herfor således, at door warning indikationen blev 
deaktiveret på annunciator panelet i cockpittet. Låseanordningerne mellem øverste og nederste 
del af døren kunne gå i indgreb, men ikke overcentrere korrekt, hvilket betød, at døren ikke var  
låst. Den sikringspind, locking pin, der skulle sikre, at dørhåndtaget (door handle) ikke kunne 
bevæge sig under flyvning, kunne ikke monteres i dørhåndtaget (se fotodokumentation foto nr. 
6). Dette skyldes, at dørhåndtaget ikke kunne bevæges helt ud i overcentreret og låst position, 
hvorved den kæde, som sikringspinden, locking pin, sad  i, ikke kunne nå. Længden på kæden er 
afpasset således, at sikringspinden, locking pin, kun kan placeres i dørhåndtaget, hvis dette er i 
yderstillingen (overcenteret og låst). 

 
 Gardiner 

Gardinet, der skulle havde siddet i den øverste kabinedørs vindue, var væk, mens 
fastgøringsstropperne fortsat sad i gardinskinnerne. Gardinerne umiddelbart foran og bagved 
kabinedøren var revet løs fra den øverste fastgørelse og hang alene i den nederste fastgørelse (se 
fotodokumentation foto nr. 7 og 8). Det forreste af disse gardiner var stærkt forrevet, mens det 
bageste var lettere beskadiget. De andre gardiner var ikke beskadiget. De iturevne og det 
manglende kabinevinduesgardin var ikke kendt eller registreret af det værksted, der vedligeholdte 
luftfartøjet, før den flyvning der førte til havariet. 

 
 Andre systemer 

 Luftfartøjets brændstofsystem, styresystem og instrumenter blev adskilt og gennemgået.  
Ved gennemgangen af luftfartøjet og dets dele blev der ikke fundet yderligere fejl eller mangler, 
der ikke stammede fra selve havariet. 

 
 Journaler 
 Anmærkninger i ‘Rejsedagbog for Luftfartøj’: Ingen. 
 

Tilbagestående anmærkninger (HIL):  
Der var ingen tilbagestående anmærkninger i ‘Rejsedagbog for Luftfartøj’. 

 
 Fejlrapport: 

Fejlrapport, Dato 18/05-99, W/O nr.: 93002252 dækkede punkter nummereret fra 1 til 23, der 
alle var gennemgået og checket/rettet. 

 
1.6.7 Vægt og tyngdepunkt 
      Vægt  Arm 
 Tomvægt     5037,4  lb 150,6 inches 
 a) Besætningen   0330,0 lb 137,0 inches 
 b) Fragt     0165,0 lb 204,0 inches 
 Sum     5532,4 lb 151,4 inches 
 

 



 Brændstof  (Useable fuel) 
 Main Tank  2x50 USG 0600 lb 152,0 inches 
 Auxiliary Tank 2x48 USG 0576 lb 164,0 inches 
 Wing Locker Fuel Tank 2x26 USG 0312 lb 167,0 inches 
 Samlet brændstofmængde 248 USG 1488 lb 159,8 inches 
 
 Luftfartøjets vægt før motorstart  7020,4 lb 153,2 inches 
 
 Maksimum startvægt   7450 lb 
 Maksimum landingsvægt   7200 lb 
 
 Bageste tyngdepunktsbegrænsning 156,69 inches ved 7050 lb eller mindre 
     156,47 inches ved 7450 lb. 
 Forreste tyngdepunktsbegrænsning 152,58 inches ved 7450 lb 
     147,10 inches ved 6100 lb 
 med lineær begrænsning mellem disse punkter. 
 
 Brændstoftype: AVGAS 100LL (Sp. Gr. 6 lb/USG) 
 
 Uden brændstof var luftfartøjet inden for vægt –og tyngdepunktsbegrænsningerne. 
 Med brændstof var luftfartøjet inden for vægt –og tyngdepunktsbegrænsningerne. 
 
 Luftfartøjet blev sidst vejet den 04.12.98. Den nye tomvægt var iht. vejningsrapporten 2287  
 kg, der blev omregnet til 5037,4 Lb.  
 

a) Besætningens vægt var i henhold til driftslyveplanens ’weight and balance’ afsnit sat til 330 lb. 
BL 5-5 fastsætter ‘Standardmasser for personer og bagage’, herunder også for 
besætningsmedlemmer. Standardmassen for et flyvebesætningsmedlem er fastsat til 85 kg (187,4 
lb) eller for denne flyvebesætning i alt 375 lb. Operatørens driftshåndbog angav samme 
standardmasser for flyvebesætningsmedlemmer, som var angivet i BL 5-5. 
 
b) Kopi af Faktura til brug for toldvæsnet i England angav vægten af den medbragte fragt til 68 
kg (150 lb.). I driftsflyveplanen under afsnittet ‘Weight and Balance’ blev vægten af den 
medbragte fragt sat til 74,8 kg (165 lb.). 

 
1.6.8 Præstationsevne 

Cessna 421B FAA Approved Aircraft Flight Manual angiver luftfartøjets start og -stige 
præstationsevne for start og -stigning med alle motorer i brug ved en startvægt på 7450 lb 
(MTOW). 

 (Tabellerne for hhv. start og -stigning er delvist gengivet herunder). 
 

Cessna 421B Startdistance angivet i fod fra luftfartøjet påbegynder startløbet, indtil luftfartøjet 
befinder sig i 50 fod over startbanen.  

 



 Flaps oppe, Maksimum kontinuerlig effekt, Starthastighed 101 KCAS –103 KIAS. 
 Banens højde i fod   Temperatur 
  -25°F 0°F  25°F  50°F  75°F 
 S.L. 1430 1655  1925  2250  2655 
 2000 1620 1865  2150  2500  2990 

Ved 59°F (15°C), en trykhøjde på 100 fod og ingen vind vil startdistancen (fra påbegyndelsen af 
starten til luftfartøjet befinder sig i 50 fods højde over startbanen) være ca. 2410 fod eller ca. 735 
meter . ( Startløbet tager ca. 30 sekunder). 

 
 Cessna 421B Normal stigning 
 Maksimal kontinuerlig effekt, flaps og landingsstel oppe, flyvehastighed 108 KCAS. 
 Luftfartøjets højde i fod   Temperatur 
  -25°F 0°F  25°F  50°F  75°F 
 S.L. 2740 2460  2200  1940  1685 
 2000 2580 2308  2050  1795  1545 
 Vertikal stigehastighed i fod pr. minut. 

Ved 59°F (15°C), en trykhøjde på ca. 1000 fod vil den vertikale stigehastighed være ca. 1776 fod 
pr. minut. 

 
Ifølge Cessna 421B Approved Aircraft Flight Manual (Multi-Engine Cruise Climb Performance) 
skulle den vertikale stigehastighed med den aktuelle vægt være ca. 1300 fod pr. minut, idet det 
forudsættes, at  

 1. 1950 RPM, 32.5 In Hg M.P. 
 2. Landingsstel og Flaps er oppe. 
 3. Hastighed 120 KIAS. 
 4. Brandstofblandingsforhold 75%. 

Den anførte vertikale stigehastighed på ca. 1300 fod pr. minut er i forlængelse af starten efter 50 
fod over startbanen. Startbanen er beliggende i 17 fod over middelvandstanden, MSL. 

 
 Cessna Owner’s Manual angiver ligeledes luftfartøjets præstationsevne i flere af flyvningens 
 faser. 
 

Cessna Owner’s Manual angiver under afsnittet ‘Operational Data’ flyvehastigheden for 
‘Maximum Climb’ til 110 – 107 knob (KIAS) og flyvehastigheden for ’Cruise Climb’ til 120 
knob (KIAS).  

 
 Cessna Owner’s Manual angiver under ‘Operating Checklist’: 
 ‘After Take-off’ Climb Speed 110 KIAS. 
 ‘Normal Climb’ Airspeed 115 to 140 KIAS. 
 

 



1.7 Meteorologiske oplysninger 
Der blev ikke lavet METAR kl. 2150 UTC for EKVJ, men besætningen fik oplyst af EKVJ AFIS: 
RWY 27 WIND VRB01-03KT TEMP 15/13 QNH 1010. 
 
Beskrivelse af de meteorologiske forhold ved Stauning Lufthavn og Ringkøbing Fjord den 20. maj 2202 
UTC. 
Oversigt:  Den 20. maj 1999 kl. 2100 UTC lå et lavtryk 1009 hPa i Helgolandsbugten. 
Vejr:  Letskyet til skyet. 
Sigtbarhed: 10 til 15 km. 
Skyer:  Sct/bkn ac skyhøjde 8000-11000 fod. 
Nulgrad:  10000 fod. 
Isning:  Ingen. 
Turbulens: Ingen. 
Vind ved jorden: Omkring sydøst 2 til 5 knob. 
Vind i 1000 fod: 170 grader 5 knob. 
 
Aktuelt vejr for Billund, EKBI: 
202150 METAR EKBI 202150Z 11004KT CAVOK 15/12 Q1010= 
202220 METAR EKBI 202220Z 11004KT CAVOK 15/12 Q1010= 
 
Aktuelt vejr for Karup, EKKA: 
202150 METAR EKKA 202150Z 12006KT CAVOK 15/11 Q1010 RMK BKN080= 
202220 METAR EKKA 202220Z 10006KT CAVOK 15/12 Q1010 RMK BKN070= 
 
Aktuelt vejr for Esbjerg, EKEB: 
202050 METAR EKEB 202050Z 15003KT 5000 BR FEW040 BKN055 15/15 Q1010= 
 
1.8 Navigationshjælpemidler 
Flyvningen var planlagt via VESTA VOR/DME, med positionen 55° 36’ 11.33’’N 008° 17’ 59.86’’Ø, og 
frekvensen 116.60 MHz. Afstand og retning fra Stauning Lufthavns ARP til VESTA VOR/DME er ca. 23 
NM 185° (TB). 
 
Der var ikke rapporteret driftsforstyrrelser for de jordbaserede navigationshjælpemidlerne i perioden 
omkring havariet. 
 
1.9 Kommunikation 
Der blev foretaget kommunikation mellem OY-BIM og Stauning AFIS på frekvensen 121.40 MHz. 
Stauning AFIS angav bl.a. bane i brug, vindretning og styrke, QNH samt videregav en klarering til OY-
BIM. Besætningen læste korrekt tilbage. Følgende blev bl.a. rekorderet af Stauning AFIS’s rekorderings-
anlæg. 
Kl 21:59:20 UTC rapporterede flyvestyrmanden ‘Stauning...we are rolling two seven’. 
Kl 22:01:00 UTC rapporterede flyvestyrmanden ‘ may day  may day  may day’. 
 
 



Båndoptagelsen af kommunikation mellem Stauning AFIS og luftfartøjerne var af en meget ringe kvalitet, 
hvorfor en del af kommunikationen ikke efterfølgende har kunnet tydes. 
 
1.10 Flyvepladsen 
Stauning Lufthavn, EKVJ er beliggende 55° 59' 25'’N  008° 21' 13'’Ø og har følgende baner 09/27. 
Overfladen er af asfalt med en TODA, TORA og LDA på 1199 meter og en ASDA 1450 meter for både 
bane 09 og 27. Bane 09 har en magnetisk retning på 095° og bane 27 har en magnetisk retning på 275°. 
Begge baner har Approach Light (LIH), Runway Lights (LIH) og PAPI. Lufthavnen har AFIS, der opererer 
på frekvensen 121,40 Mhz.  
 
Der var publiceret en Omni Directional Departure Procedure for Rwy 09/27: ‘Climb straight ahead to at 
least 600 ft MSL before turn is commenced’. Lufthavnens højde over havet er 17 fod. Vest for lufthavnen 
er Ringkøbing Fjord og ingen hindringer eller bygninger. Området vest for lufthavnen vil om natten 
henligge i fuldstændig mørke. 
 
1.11 Flight recorders 
Ikke påkrævet, ingen installeret. 
 
1.12 Vrag og havaristed 
Luftfartøjet blev fundet på lavt vand (ca. 70 cm) stående på bunden af Ringkøbing Fjord i en retning og 
afstand fra Stauning Lufthavn ARP på 238° (TB) 1,9 NM på positionen 55°58,38'N 008°18,21'Ø. Den 
relative position på vraget beregnet fra tærsklen af bane 27 var 330° (RB) 2,2 NM (se fotodokumentation 
foto nr. 1).  
 
Luftfartøjet var ødelagt. Vingerne var revet af ved motorerne. Propellerne var alle ensartet vredet og bøjet. 
Fuselagen var kun mindre beskadiget. Understellet var oppe. Flaps position var 15°.  
 
Venstre tiptank, venstre vinge, højre vinge, bageste del af venstre tiptank, højre tiptank og landing light 
med skærm var revet af luftfartøjet og blev fundet i umiddelbar nærhed af fuselagen.  
 
Skaderne på luftfartøjet var symmetriske. Vingerne fra motorerne og ind mod fuselagen var trykket ind på 
undersiden af forkanten (leading edge). På samme måde var motorskærmene på begge motorer trykket ind i 
samme plan som vingerne. Undersiden af luftfartøjets næse fik tilsvarende indtrykning. Pitotrørene, der sad 
på undersiden af luftfartøjets næseparti, var tilsyneladende ikke blevet beskadiget.  
 
Kommunikations radioerne var indstillet på: 
VHF COM 1: 121.40 MHz (Stauning AFIS) og VHF COM 2: 127.57 MHz (Billund Approach). 
VHF COM 1 var valgt til transmision.  
 
Navigationsradioerne var indstillet på: 
VHF NAV 1 & VHF NAV 2 på 116.60 MHz (Vesta VOR). 
ADF på 328 KHz (Stauning Locator VJ). 
 
 



Transponderen var indstillet på 2000 og ALT (Altitude reporting).  
 
Begge throttles var trukket helt tilbage og bøjet til venstre i en vinkel på ca. 80° (se fotodokumentation foto 
nr. 2). 
 
Venstre propellerhåndtag var helt fremme, mens højre propeller håndtag var helt tilbage (se 
fotodokumentation foto nr. 2).  
 
Venstre mixture håndtag var næsten helt tilbage, mens højre mixture håndtag var helt tilbage (se 
fotodokumentation foto nr. 2).  
 
Flapsvælgeren var i 15° og flapsindikatoren indikerede 15° (se fotodokumentation foto nr. 2). 
 
Landing Gear Selector var i ‘UP’ position (se fotodokumentation foto nr. 2).  
 
1.13 Medicinske og patologiske oplysninger 
Det blev ikke skønnet nødvendigt at foretage medicinske undersøgelser. 
 
1.14 Brand 
Der opstod ikke brand. 
 
1.15 Overlevelsesaspekter 
Besætningen benyttede lænde og -skulderseler og blev derved fastholdt i stolen under havariet. 
Nedbremsningen af luftfartøjet, da dette ramte vandoverfladen, blev af besætningen beskrevet som markant 
men ikke voldsom. 
 
Kabinestrukturen blev kun lettere beskadiget udvendigt. Den indvendige struktur var stort set intakt. 
Cockpitstolene samt seler mv. blev ikke beskadiget.  
 
Vanddybden var ca. 70 cm, og der var ingen store bølger.  Vandtemperaturen var over 10°C, og 
lufttemperaturen var ca. 15°C. Luftfartøjet stod med vingerne vandret.  
 
Længdeaksen på luftfartøjet var ligeledes vandret. Besætningen kunne forlade luftfartøjet gennem 
kabinedøren og derefter komme op på luftfartøjet. 
 
Luftfartøjet var udstyret med redningsveste med indbygget lys. 
Luftfartøjet var ikke udstyret med ELT, ELBA, flares eller redningsflåde. 
 
Kl. 2205 UTC blev Billund Twr kontaktet af flyvestyrmanden vha. en mobiltelefon, hvorefter SAR straks 
blev påbegyndt. Kl. ca. 2300 UTC blev besætningen samlet op af redningshelikopteren og derefter fløjet 
ind til Stauning Lufthavn. Begge besætningsmedlemmer var i god behold. 
 
1.16 Særlige undersøgelser 
 



1.16.1 Brændstof 
Der blev foretaget undersøgelse af brændstoffet i tankanlægget på Stauning Lufthavn. Der blev ikke ved 
undersøgelsen konstateret vand eller andre urenheder i brændstoffet. 
 
1.16.2 GPS 
Det var ikke muligt at genskabe data fra den fastinstallerede GPS, da udstyret havde været i saltvand, og 
forbindelsen til udstyrets interne standby-batteri blev afbrudt grundet korrosion.  
 
1.16.3 Radar 
For at fastlægge radardækningen i udflyvningssektoren fra EKVJ bane 27, blev der foretaget seks 
testflyvninger med en Cessna 172, der var udstyret med en transponder med højdeangivelse af samme 
fabrikat som den, der var installeret i OY-BIM. Den laterale udflyvning blev foretaget i forlængelse af bane 
27's centerlinje indtil passage af Vesta Radial 001°, hvorefter der blev drejet til venstre imod havaristedet, 
som blev overfløjet før luftfartøjet returnerede til EKVJ. Herefter blev radar udskrift rekvireret og 
analyseret.  
 
Resultatet af testflyvningen blev : 
Flyvning nr. 1 blev registreret af radarsystemet, da test luftfartøjet var i 700 fod, 
flyvning nr. 2 blev registreret af radarsystemet, da test luftfartøjet var i 700 fod, 
flyvning nr. 3 blev registreret af radarsystemet, da test luftfartøjet var i 700 fod, 
flyvning nr. 4 blev registreret af radarsystemet, da test luftfartøjet var i 800 fod, 
flyvning nr. 5 blev registreret af radarsystemet, da test luftfartøjet var i 800 fod og 
flyvning nr. 6 blev registreret af radarsystemet, da test luftfartøjet var i 700 fod. 
 
En højdeangivelse på 700 fod dækker intervallet fra 650 +/-10 fod til 750 +/-10 fod, og en højdeangivelse 
på 800 fod dækker intervallet fra 750 +/- 10 fod til 850 +/-10 fod. Alle højdeangivelser er højde over MSL.  
 
1.17 Oplysninger om organisation og ledelse 
1.17.1 Selskabets historie 
Selskabet blev etableret i 1972 med taxi/charter flyvning m.v. som forretningsområde og har siden starten 
og frem til nu haft samme type af operationer. Selskabet har i Danmark udført regulær rutetrafik i en kortere 
periode. Selskabet udførte regelmæssig flyvning med post og fragt i England. De benyttede luftfartøjstyper 
har siden 1972 alle været fixed-wing med stempelmotorer, turboprop- og jet motorer. De økonomiske 
forhold har været stabile uden de store udsving, ligesom ledelsen har været næsten uændret siden 1972. 
Selskabet havde igennem den sidste tid oplevet en stor udskiftning af besætningsmedlemmerne. Selskabet 
oplyste , at det tidligere har haft ét havari uden personskade.  
 
1.17.2 Tekniske godkendelser og type af aktiviteter 
Selskabets luftfartøjer blev vedligeholdt af et værksted, der var JAR 145 godkendt. 
 
1.17.3 Operationelle godkendelser og type af operationer 
Operatøren havde et Air Operator Certificate udstedt af SLV den 29. april 1999, der bl.a. godkendte OY-
BIM til kommerciel lufttransport af A1 passagerer og A2 fragt inden for ICAO EUR, Færøerne og Island. 
 



Derudover var operatøren godkendt til E8 RNAV og E10 RNP 5. Operatøren var godkendt af SLV. 
Myndighederne og selskabet arbejdede på godkendelse af selskabet i henhold til JAR-OPS reglerne. 
 
1.17.4 Operatørens ledelse 
Udover den øverste ledelse - bestyrelsen / direktøren - bestod den daglige ledelse af en teknisk leder, en 
operationel leder - driftsleder - og en administrativ leder. Der var reelt ingen andre ledere i selskabet. 
Stillingen som leder af skole og træning af flyvebesætninger og stillingen som daglig leder af selskabets 
operation blev varetaget af selskabets driftsleder. Der var ikke udpeget nogen medarbejder specifikt til at 
varetage kvalitetskontrollen. Selskabets organisationsdiagram med hensyn til ledelsen er vist herunder. 
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1.17.5 Teknisk drift som beskrevet i driftshåndbog 
Den tekniske drift fulgte JAR 145.  
 
1.17.6 Operationel drift som beskrevet i driftshåndbog 
Den operationelle drift var ikke fuldstændig beskrevet i selskabets driftshåndbog, ligesom der ikke var 
fuldstændige henvisninger til andre af selskabets håndbøger og manualer mv. Operatøren havde ikke 
dokumenteret et kvalitetsstyringssystem udover selve driftshåndbogen, der i sig selv ikke indeholdt et 
særskilt kvalitetsstyringssystem. Operatøren havde i driftshåndbogen beskrevet selskabets 
tjenestetidssystem, men havde ikke beskrevet procedurerne i forbindelse med den praktiske anvendelse 
af tjenestetidssystemet. Der var ikke beskrevet et system til håndtering af afvigelser fra 
tjenestetidssystemet. 
 
Driftshåndbogen indeholdt ikke regler eller metoder for sammensætning af besætninger eller metoder for 
opfølgning (ajourføring) af sammensætning af besætninger. Driftslederen benyttede sit personlige kendskab 
til det enkelte besætningsmedlem i forbindelse med sammensætning af besætninger. 
 
Tjenestetidssystemet var opdelt i hhv. et vagtsystem og et opfølgningssystem.  
 
�� Vagtsystem: Et ‘normalt’ scheduleringssystem var ikke anvendeligt i selskabet, da flyvningerne 
ikke var kendt i god tid før flyvningerne skulle udføres. Med den baggrund var ‘scheduleringssystemet’ 
ændret til et ‘vagtsystem’. For at få et overblik over besætningernes status m.v. var der etableret en ‘tavle’ 
 



placeret på driftslederens kontor, der beskrev samtlige besætningernes status m.v. Denne løsning fungerede 
til anskueliggørelse af besætningernes status. Metoden var ikke beskrevet i selskabets driftshåndbog. Der 
blev udarbejdet en vagtliste, som dækkede fire uger. Når selskabet fik en opgave blev vagtlisten 
konsulteret, og besætningen, som skulle udføre opgaven, blev sammensat herefter. 
 
�� Opfølgningssystemet var bygget op omkring et skema, der blev udfyldt efter endt flyvning af det 
enkelte besætningsmedlem og derefter sendt til driftslederen. 
 
Med det formål at forbedre den daglige operation, samt give piloterne mulighed for at komme med 
ændrings- og forbedringsforslag og feed back til den daglige ledelse, havde selskabet etableret månedlige 
operationelle/tekniske møder, hvor den daglige ledelse, piloter og teknikere deltog. Der var faste 
agendapunkter samt ad-hoc emner tilpasset det aktuelle behov til møderne. Der blev taget referat ved disse 
møder.  
 
1.17.7 Teknisk uddannelsessystem 
Certificerede mekanikere fik deres certifikater vedligeholdt iht. gældende regler. 
 
1.17.8 Operationel uddannelse som beskrevet i træning- og uddannelseshåndbogen (FCTM) 
Operatøren havde ikke en ‘Flight crew training manual’, FCTM. 
 
Selskabet udnævnte checkkaptajner og anførte disse i selskabets driftshåndbog. Checkkaptajnernes opgave 
var at udføre PFT med selskabets piloter. Regler for PFT var beskrevet i BL 5-31. 
 
Operatøren havde ikke et system, der sikrede, at fartøjschefen havde type check på Cessna 421, før han 
blev udpeget som fartøjschef. Flytyper, som fartøjschefen havde tilladelse til at føre kommercielt, fremgik 
af fartøjschefens certifikat. Cessna 421 var ikke påført fartøjschefens certifikat. Derimod havde operatøren 
et system bestående af førnævnte ‘tavle’ med mange andre relevante data for samtlige 
besætningsmedlemmer, der f.eks. viste forfaldne PFT. Medical check havde besætningsmedlemmerne selv 
ansvaret for at vedligeholde. Desuden fandtes der en personlig file bestående af et ringbind med relevante 
data for det enkelte besætningsmedlem. 
 
Selskabet havde udarbejdet en ‘Standard Operation Procedure’ manual, SOP, der alene dækkede 
turbinedrevne luftfartøjer. Der var ikke udarbejdet SOP for stempeldrevne luftfartøjer. Operatøren havde 
udarbejdet checklister til alle luftfartøjerne.  
 
Selskabet afholdt ikke specifikke kurser i ‘Cockpit Ressource Management’, CRM, men CRM indgik som 
en del af PFT. 
 
Der var ikke systematisk Line-Oriented Flight Training, LOFT, men driftslederen deltog i flyvninger og 
kunne ved disse tilfælde derved udføre LOFT. 
 
1.17.9 Teknisk tilsyn 
Det tekniske tilsyn udførtes af SLV. 
 



 
1.17.10 Operationelt tilsyn 
Det operationelle tilsyn blev udført af Statens Luftfartsvæsen, SLV. SLV udfører regelmæssigt audit og 
foretager stikprøver hos danske luftfartsselskaber, dermed også dette selskab. Tidsintervallerne mellem 
disse auditeringer varierede. Til brug ved disse auditeringer havde SLV udarbejdet et system, der sikrede at 
de valgte områder blev gennemgået, og at tidligere anmærkninger blev checket for gennemførelse af de 
aftalte korrigerende handlinger . Ved de tidligere auditeringer foretaget af SLV, var der kun mindre 
anmærkninger uden betydning for havariet. 
 
SLV udstedte en EU1 validering til den britiske fartøjschef. SLV havde ved udstedelsen af fartøjschefens 
validering ikke de samme oplysninger, som ville havde været tilfældet ved en certifikatudstedelse af et 
dansk certifikat.  
 
EU1 COUNCIL DIRECTIVE no. 91/670 of 16 DEC 1991 on MUTUAL ACCEPTANCE OF 
PERSONNEL LICENCES. 
 
1.18 Supplerende oplysninger 
Ingen. 
 
1.19 Specielle undersøgelsesmetoder 
Ingen. 
 
2. Analyse 
2.1 Kvalitetsstyringssystem 
Selskabet havde ikke sikret sig, at fartøjschefen var behørigt certificeret eller trænet. Besætningen havde 
ikke aflagt PFT på Cessna 421 overfor operatøren. Der var ikke udfærdiget en Flight Crew Training 
Manual. Der var ikke systematisk Line Orientated Flight Training. Der var ikke udfærdiget Standard 
Operating Procedure for denne flytype. Selskabet byggede oprindeligt den daglige drift på en stabil gruppe 
af erfarne piloter, men stor udskiftning af piloter fjernede erfaringsgrundlaget. Selskabet havde ikke et 
kvalitetsstyringssystem, der kunne sikre et forsvarligt flyvesikkerhedsniveau, herunder også tilstrækkelig 
uddannelse og træning.  
 
2.2 Locking pin 
Den forkert justerede låseanordning i kabinedøren sammen med den forkerte betjening af kabinedøren 
resulterede i, at vibrationerne i luftfartøjet under start og stigning forårsagede, at dørhåndtaget flyttede sig 
fra lukket til åben position. Flyvestyrmanden havde før start lukket kabinedøren uden at sikre, at denne var 
korrekt låst (uden at anbringe sikringspinden, locking pin, i dørhåndtaget). Besætningen var ikke bekendt 
med vigtigheden i brugen af sikkerhedspinden, locking pin, og var af den opfattelse, at den kun var 
installeret for at forhindre passagerer i at åbne kabinedøren under flyvning. Selskabet havde dermed ikke 
sikret sig, at besætningen var tilstrækkeligt uddannet i luftfartøjets systemer og betjening.  
 
2.3 Standard Operating Procedure 
Efter start (take-off) med flaps valgt til 15°, med efterfølgende lift-off og optrækning af understellet, blev 
 



motoreffekten og propelleromdrejningerne reduceret. En acceleration fra ca. 106 KIAS til ca. 140 KIAS 
blev påbegyndt, kort efter baneenden var passeret. Denne acceleration i lav højde medførte en mindre end 
ønskelig vertikal stigehastighed. Luftfartøjet blev krænget til venstre med ca. 25-35° krængning, hvorved 
den vertikale stigehastighed blev yderligere reduceret. Luftfartøjet skulle - ifølge fabrikantens oplysninger - 
have været steget til 600 fod MSL ca. 25 sekunder efter starten (take-off), til 700 fod MSL ca. 30 sekunder 
efter starten (take-off) og til 800 fod MSL efter ca. 35 sekunder efter starten (take-off). Start og stigning 
blev ikke udført ifølge fabrikantens procedurer (bl.a. blev take-off udført med flaps i 15°). Cessna Owner’s 
Manual angiver, under afsnittet ‘Operational Data’, flyvehastigheden til, for ‘Maximum Climb’ mellem 
110 og 107 knob (KIAS) og for ’Cruise Climb’ til 120 knob (KIAS). Overgangen fra ’Normal Climb’ til 
’Cruise Climb plus ca. 20 knob’ blev foretaget, kort efter at baneenden var blevet passeret. Luftfartøjet 
havde under udflyvningen ikke opnået den af Cessna angivne flyvehøjde. Dette blev ikke bemærket af 
besætningen, der følte, at alt var normalt. Luftfartøjet kom aldrig over 800 fod. Luftfartøjet ville allerede i 
ca. 700 til 800 fod være blevet registreret af en radar, hvilket ikke var tilfældet. Tidsrummet fra 
flyvestyrmanden rapporterede ’Stauning…we are rolling two seven’ til flyvestyrmanden rapporterede 
’MAY DAY MAY DAY MAY DAY’ var 1 minut og 40 sekunder. Under disse 1 minut og 40 sekunder 
skulle luftfartøjet ifølge Cessna Aircraft Flight Manual – hvis opereret korrekt i henhold til fabrikantens 
procedurer – og under normale forhold - have været steget til en flyvehøjde på ca. 1500 fod MSL. 
Luftfartøjet blev opereret på en sådan måde, at denne flyvehøjde (ca. 1500 fod) ikke blev opnået. Selskabet 
havde ikke fastlagt Standard Operating Procedure for denne flytype, hvorved besætningen ikke havde faste 
og indøvede procedure til operation af luftfartøjet.  
 
2.4 Somatogravic Illusion 
Som det fremgår af 1.1 Flyvningens historie var luftfartøjets udflyvning på en vestlig kurs udover 
Ringkøbing Fjord i et område, hvor radardækningen var effektiv ned til 800 fod MSL (eller lavere). 
Luftfartøjets transponder var indstillet på A 2000 og Altitude reporting. På grund af luftfartøjets lave 
flyvehøjde forblev det under radarens dækning, og der blev derved ikke på noget tidspunkt rekorderet radar 
track for den pågældende flyvning. 
 
Besætningen har oplyst, at start og stigning var helt normal. Besætningen har ikke kunnet erindre 
luftfartøjets vertikale hastighed under udflyvningen, blot at denne måtte have været positiv. Et venstredrej 
blev påbegyndt i 400 fod eller højere, og besætningen mente, at luftfartøjet måtte have passeret en højde på 
mindst 600 fod kort derefter, men besætningen kunne ikke med sikkerhed erindre dette. Under dette 
venstredrej mod VESTA VOR, lød der et brag fra luftfartøjets venstre side, hvorefter motorydelsen 
forsvandt på begge motorer samtidigt. Kort tid herefter (7 til 8 sekunder mente besætningen) ramte 
luftfartøjet vandet og kom kortvarigt i luften igen for derefter igen at ramme vandet. 
 
Besætningen havde under udflyvningen et indtryk af, at luftfartøjet steg normalt, og at det var højere, end 
det reelt var. Besætningen havde oplevet accelerationen i kombination med tyngdekraften som om at 
luftfartøjet havde en normal positiv stigevinkel. Dette fænomen benævnes ‘Somatogravic Illusion’. 
Fænomenet blev erkendt under anden verdenskrig og afstedkom en række havarier (CFIT) lige efter take-
off (et til to minutter efter), når luftfartøjet startede om natten udover et område, der henlå i mørke (uden lys 
fra byer eller lignende). Fænomenet optræder også om dagen under VMC, men synsindtrykket vil være 
dominerende, og besætningen vil derfor ikke bevidst registrere fænomenet under VMC-DAY. Hverken 
 



fartøjschefen eller flyvestyrmanden – der var optaget af at justere motorerne - benyttede 
flyveinstrumenterne i tilstrækkelig grad til at orientere sig med, men lod andre indtryk få indflydelse på 
orienteringen. Selskabet havde ikke fastlagt Standard Operating Procedure for denne flytype, hvorved 
besætningen ikke havde faste og indøvede procedurer til operation af luftfartøjet.  
 
2.5 Luftfartøjets kabinedør 
Luftfartøjets kabinedør kunne ikke låses korrekt, idet låsemekanismen ikke var korrekt justeret,  hvorved 
sikringspinden, locking pin, kunne ikke monteres i kabinedørens håndtag. Den forkerte justering 
resulterede tillige i, at advarselslyset på ’Annunciator Panel’ blev de-aktiveret til trods for, at kabinedøren 
ikke var korrekt låst. Herved  formodede besætningen, at kabinedøren var forsvarligt lukket og låst. Der var 
ikke indført bemærkninger i luftfartøjets journaler om denne fejl.  
 
2.6 Door Warning Light 
Imedens luftfartøjet befandt sig i en krængning på ca. 25-35° til venstre, sprang den øverste del af 
kabinedøren op med et brag, hvorved det røde ‘Door Warning Light’ på ‘Annunciator Panel’ tændte. 
Samtidig flåede den kraftige luftstrøm gardinet på kabinedøren af. Fartøjschefen, der havde højre hånd på 
gashåndtagene, trak disse så langt tilbage, at ‘Landing Gear Warning Horn’ blev aktiveret, og 
brændstofforbruget (fuel flow) kom ned til tomgangs værdierne på ca. 20 til 40 pund pr. time. Samtidig 
bragte fartøjschefen vingerne til vandret. Styrmanden skubbede propellerhåndtagene og 
blandingshåndtagene frem, men uden virkning idet gashåndtagene var trukket tilbage til tomgang. 
Besætningen identificerede ikke, hvad der var sket, til trods for at det eneste røde advarselslys, ’Door 
Warn’, på ’Anunciator Panel’ blev aktiveret, hvilket indikerede, at kabinedøren ikke længere var lukket. 
Selskabet havde ikke sikret, at besætningen var tilstrækkeligt trænet til at klare denne unormale situation.  
 
2.7 Træning af unormale situationer 
Støjen fra den åbne kabinedør flyttede besætningens koncentration væk fra flyveinstrumenterne. På grund 
af luftfartøjets lave højde og den af fartøjschefen reducerede trækkraft, ramte luftfartøjet kort tid efter 
vandoverfladen. Selskabet havde ikke sikret, at besætningen var tilstrækkeligt trænet til at klare denne 
unormale situation.  
 
2.8 Kontakten med vandoverfladen 
Ved kontakten med vandoverfladen blev vingerne fra motorerne og ud revet af. Fartøjschefen holdt 
gashåndtagene med højre hånd. Ved kontakten med vandoverfladen blev gashåndtagene – der var i 
tomgangspositionen – bøjet til venstre i en vinkel på ca. 80°. Luftfartøjet kom i luften igen, ganske få meter 
før det igen ramte vandoverfladen. Indtrykningerne på vinger, fuselage og motorskærmene viste, at 
luftfartøjet ramte vandet med vingerne vandret og med en lille vinkel.  
 
2.9 Motorerne 
Ved kontakten med vandoverfladen blev propellerne bøjet og vredet, og motorerne standsede. Propellerne 
havde symmetriske og ensartede skader, der indikerede, at motorerne havde kørt under havariet. 
 
2.10 Omregning 
Luftfartøjet blev sidst vejet den 04.12.98. Den nye tomvægt var iht. vejningsrapport 2287 kg, der fejlagtigt 
 



blev omregnet til 5037,4 lb. Den korrekte omregning ville have været 5041,9 lb. 
 
2.11 Start procedure (take-off) 
Luftfartøjet var udstyret med split flaps. Denne flap type giver, i forhold til andre flaps typer, forholdsvis 
mere modstand end opdrift, og er derfor bedst egnet i forbindelse med landing. Cessna Approved Aircraft 
Flight Manual angiver, at flaps skal være oppe i forbindelse med start. Starten (take-off) blev udført med 
flaps i 15°. Den skulle havde været udført med flaps i 0° (Up). Luftfartøjet blev ikke opereret efter 
fabrikantens forskrifter.  
 
2.12 Båndoptagelse 
I forbindelse med denne havariudredning blev Stauning AFIS kommunikationsbåndoptagelse benyttet til 
fastlæggelse af dele af hændelsesforløbet. Båndoptagelsen var af så ringe kvalitet, at dele af 
kommunikationen ikke efterfølgende kunne tydes. 
 
2.13 Tekniske undersøgelser 
Der har ved de tekniske undersøgelser ikke kunnet konstateres yderligere fejl eller mangler ved luftfartøjet, 
end dem der stammer fra selve havariet.  
 
3 Konklusion 
3.1 Sammenfatning. 

Den forkerte justering af kabinedørens låseanordning og den manglende uddannelse og træning 
af besætningen samt fartøjschefen håndtering af den unormale situation førte til havariet. 

 
3.2 Væsentlige faktorer. 
1. Umiddelbart efter at kabinedøren sprang op, trak fartøjschefen tilbage i gashåndtagene, hvorved 

motorkraften blev reduceret til tomgang. 
 
2. Fartøjschefen var ikke behørigt trænet. 
 
3. Flyvestyrmanden låste ikke kabinedøren korrekt. 
 
4. Kabinedørens låseanordning var ikke korrekt justeret. 
 
5. Besætningen identificerede ikke, hvilken unormal situation der var opstået.  
 
3.3 Faktorer. 
1. Operatøren havde ikke sikret, at besætningen var kvalificeret og trænet til at udføre flyvningen, 

samt at fartøjschefen var behørigt certificeret.  
 
2. Luftfartøjet blev ikke betjent som beskrevet i Cessna Owner’s Manual, Cessna 421B FAA  
 Approved Aircraft Manual eller operatørens egne checklister. 
 
3. Besætningen  havde ikke henledt tilstrækkelig opmærksom på flyveinstrumenterne under den 
 



kritiske fase af flyvningen i forbindelse med start og stigning, men lod accelerationsindtrykkene 
give et falskt indtryk af en normal stigning. 

 
4. Besætningen blev distraheret af støjen fra den åbne kabinedør, hvorved besætningen ikke 

koncentrerede sig om at føre luftfartøjet. 
 
5. Den publicerede udflyvningsprocedure blev ikke fulgt. 
 
4 Rekommandationer 
4.1 Iværksatte forebyggende foranstaltninger 
 Ingen. 
 
4.2 Rekommandationer. 
 
Havarikommissionen rekommanderer : 
Statens Luftfartsvæsen at tilse, at operatører fastlægger ‘Standard Operating Procedures’, der 
dækker samtlige luftfartøjer, der benyttes af selskabet. (REK-13-2001) 
 
Havarikommissionen rekommanderer : 
 
Statens Luftfartsvæsen at tilse at rekorderudstyr, der skal optage kommunikation mellem 
luftfartøjer og ATS enheder, samt anden kommunikation, jævnlig kontrolleres for funktionsevne. 
(REK-14-2001) 
 
 
5 Bilag 
 
 Fotodokumentation: 
 
 
 Foto nr. 1 – Vrag og havaristed. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto nr. 2 – Motorkontrollerne. 
 



 Foto nr. 3 – Øverste kabinedør. 
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 Foto nr. 4 – Låsemekanisme til øverste kabinedør. 
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Foto nr. 5 – Nederste kabinedør. 
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 Foto nr. 6 – Kopi af Cessna Service manual – Locking pin. 
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 Foto nr. 7 – Oversigtsbillede af kabinedør og gardiner. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Foto nr. 8 – Locking pin og gardin. 
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