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Datum och tid för händelsen. 
 
2019-08-01 
 
Typ och modell av luftfartyg. 
 
Ikarus C42B 
 
Typ och modell av motor 
 
Rotax 100 hk 
 
7.Typ av bränsle 
 

Mogas (bilbensin 95 oktan) 

Mogas (bilbensin 98 oktan) 

Avgas 91 (BP) 

Avgas 91-96 (Hjelmco) 

100 LL 
 
Vilket väder rådde. 
 
35006KT, CAVOK, Q1015 
 
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 
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Stillastående på marken (uppställd, varmkörning) 

I hangar 

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. 
 
Händelsebeskrivning - nyckelförsedd huvudströmbrytare: Under TGL på ESPA, slutfasen av vänster 
medvind ca 600 ft, inför höger bas bana 32, uppstår radiobortfall. Medvinden förlängs och samtliga 
automatsäkringar kontrolleras inklusive anslutningar till headset. Därefter noteras att radiodisplayen 
är helt död, liksom transponder och samtliga motorinstrument. Huvudströmbrytare (nyckelbrytare) 
verifieras och det framgår då att den kommit något ur läge. Huvudströmbrytaren återställs och 
samtliga förbrukare går på, transponder återaktiveras och radiokontakt med tornet återupprättas. 
Konsekvens (framgick efter telefonsamtal till flygledaren): Flygledaren hade följt SE-VMV under plané 
fram till slutfas vänster medvind, ca 600 ft, sänkt blicken någon sekund och därefter inte återfått 
radar och visuell kontakt. Tornet aktiverade omgående räddningsstyrkan till norra delen av fältet, 
bana 32. Denna blåstes av när en mycket lättad flygledare, åter såg planet på radar och strax efter 
fick radiokontakt. Flygledaren noterade att SE-VMV är nästan omöjligt att se när den avtecknar sig 
mot ljus horisont. Vi bör nog därför alltid använda landningsljus i hela CTR som komplement till 
stroboskopet. Orsak: I samband med att bränslepumpen slogs på inför slutfasen av medvinden, har 
handens utsida antagligen touchat huvudström-nyckeln. Huvudström-nyckeln "saknar distinkta 
låslägen" och är placerad bredvid switch för den elektriska bränslepumpen. Att huvudström-nyckeln 
saknar distinkta låslägen och därmed lätt kan hamna ur läge, är enligt overifierad uppgift känt sedan 
tidigare på flygplanstypen och ursprungligt sedan leverans av SE-VMV. Således inget fel som 
tillkommit. Rekommendation: Strömbrytarens låsläge verifieras som moment under start, inför 
landning och planflykt, indikator (utöver läge) är samtliga elförbrukare/instrument. Landningsljus 
behålls på inom CTR.  
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Skador på luftfartyg? 
 

Ja 

Nej 


