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Datum och tid för händelsen. 
 
2019-06-14 kl 19.15 
 
Typ och modell av luftfartyg. 
 
Zenair CH-701-sjö 
 
Typ och modell av motor 
 
Rotax 912 ULS 
 
Typ av bränsle 
 

Mogas (bilbensin 95 oktan) 

Mogas (bilbensin 98 oktan) 

Avgas 91 (BP) 

Avgas 91-96 (Hjelmco) 

100 LL 
 
Vilket väder rådde. 
 
CAVOK 
 
Händelsen skedde under. 
 

Privatflygning 

Skolning 
 
Pilotens flygtid som befälhavare. 
 

Mindre än 50 tim 

50-100 tim 

100-300 tim 

Mer än 300 tim 

Skolning piloten ej befälhavare 
 
Händelsen skedde. 
 

Under flygning 

Under start 

Under landning 

Under taxning 

Stillastående på marken (uppställd, varmkörning) 

I hangar 
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Under service/underhåll 

Annat 
 
Typ av händelse. 
 

Motorstörning 

Bränsle 

Propeller 

Styr, rodersystem och klaff 

Landningställ 

Avionik 

Instrument  

Checklistor 

Risk för kollision med annat luftfartyg 

Fågelkollision 

Luftrumsintrång 

Väder 

Haveri 

Annat 
 
Beskriv händelsen. 
 
Vid start och landningsövning på en sjö lossnade främre vänstra flottörinfästning. Vänster flottör 
vinklade utåt c:a 30 grader och pekade uppåt. Då det inte fanns tillräckliga räddningsmöjligheter vid 
sjöbasen beslutade vi att gå till Kristianstads flygplats där det finns full räddningsberedskap. Vid 
kontakt med tornet deklarerade vi nöd och talade om att vi ville landa på gräsbanan som låg i vind. 
Vid landningen vek sig vänster flottör vilket medförde att nosen föll nedåt vänster. Nosen tog i 
marken och vi slog runt och blev liggande på rygg. Vi kunde lämna flygplanet själva. 
 
Skador på luftfartyg? 
 

Ja 

Nej 
 
Om skador på luftfartyg uppkommit, vilka? 
 
Flygplanet totalhavererat. 
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KSAK-M’s kommentarer: 
 
Monterade flottörer är av typen Zenair floats tillverkade av Czech Aircraft Works eller amatörbyggda 
kit från Zenair. 
 
I bultförbandet vid tvärstaget ses en äldre spricka rund bulthålet som försvagat staget. Detta kan ha 
uppkommit vid tidigare hård sättning.  
Flygplanet utsattes 2016 för en hårdsättning som föranledde reparation av flygplanet vid 
flottörinfästningen på flygplanet men inga synliga skador på infästningarna i flottörerna. 
 
Inspektion av infästningen i flottörerna är inte möjlig utan att ta isär riggen. Rekommendationen är 
att byta rören som är instuckna i flottörerna och i tvärstaget varje år eller efter 500 landningar.  
Tillverkaren ger inga speciella underhållsrekommendationer för rigg / flottörerna. 


