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SAMMANFATTNING 

Det i rubriken angivna flygplanet havererade under inflygning 

till Bromma flygplats. På en höjd av ca 1 150 fot (350 m) och 

på 5 km avstånd från flygplatsen övergick flygplanet plötsligt 

i lodrät dykning . Flygplanet slog ned på en parkeringsplats 

för bilor i ett tättbebyggt område . 

Flygplanet totalförstördes och samtliga ombordvarande (tre 

besöttningsmedlemmar och 19 passagerare) omkom omedelbart. 

Hoveriet hor orsakats av att stabilisatorn överstegrats på 

grund av att luftströmningen kring denna störts av isbelägg

ning. 

Orsaken till at t is bildades är att avisningssystemets tempe

ratur hor varit för låg på grund av otillräckligt effektuttog 
på motor 2 och 3 under lång tid. Detta kon hänföras till 

ofull$töndigheter i piloternas flyghandbok beträffande hand

havande av avisningssystemet, vilka i sin tur torde bero på 

ofullständigheter i den av tillverkarlandets luftfartsmyndig

het utarbetade flyghandboken. Otillräcklig information i pilo

ternas flyghandbok om följderna av isbildnine på stabilisatorn 
kon också ho inverkat. Piloterna hor ej heller blivit infor

merade om förekomst av svår isbi ldn i ng i Stockholmsområdet. 

Utredningen hor f öranlett kommissionen att avge rekommenda

tioner i sju punkter, som syftar till att förebygga olyckor 

av ifrågavarande slog . 
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INLEDNING 

Den 15 januari 1977 kl 0510*) startade flygplanet SE-FOZ, typ 

Vickers Viscount 838 tillhörigt Skyline Sweden AB, en regul

jär flygning för Linjeflyg AB från MalmöjSturup. Efter mellan

landningar i Kristianstad, V~xjö och Jönköping havererade 

flygplanet kl 0805 i K~lvesta under inflygningen till Stock

holm-Bromma flygplats. 

Tre besättningsmedlemmar och 19 passagerare befann sig ombord. 

Samtliga ombordvarande · omkom. Flygplanet totalförstördes . 

Utöver markskador uppstod sm~rre skador på hus vid flygplanets 

nedslog. D~rj~mte förstördes ett antal bilar och några lykt

stolpar. 

Kl 1030 haveridagen inledde en sörskild av chefen för kommu

nikationsdepartementet tillsatt undersökningskommission enligt 

11 kap 7-9 §§ luftfartslagen utredning angående luftfartsolyckan 

och dess orsaker samt uppkomna skador. Kommissionens ledamöter 

har utgjorts av hovrättslagmannen G Steen, tillika ordförande, 

flygkaptenen Å Duvander, bitr professorn W von Döbeln, profes

sorn G Liljequist och civilingenjören Å Röed. Som sekreterare 
har förste länsassessorn Å Ros'n tjänstgjort OCll som bitrödande 

sekreterare förste byråsekreteraren F Lippmann. 

Följande experter har knutits till kommi ssionen: luftfartsin

spektören G Antvik, byrådirektören L Glitze, avdelningsdirek

tören Å Gustafsson, civilingenjören A Kleivan, s peciolflyg

läkaren L Laurell, avdelningsdirektören R Nilsson, flygkapte

nen p O Olsson, ingenjören B Rehn, förste statsmeteorologen 

S Rasenqvist, luftfartsinspektören L Wigström och ingenjören 

S Östman. 

Utredningen har följts av representanter för följande intres

senter: Linjeflyg AB, Skyline Sweden AB och Svensk pilotförening. 

*) I rapporten an~ivna tider är Greenwich Meon Time (GMT), 
dvs lokal tid ~LMT) minus en timme. 
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Från England har deltagit representanter för Department of 

Trade - Accident Investigotion Branch, British Aircraft Cor

poration, British Airways, Dowty Rotol Ltd och Rolls Royce. 

I enlighet med Annex 13 till Chicago-kanventionen rörande 

internationell civil luftfart underrättade kommissionen om

gående luftfartsmyndigheten i England, där flygplanet var 

tillverkat, om det inträffade hav.riet. 

Polisen i Stockholm har bevakat haveriplatsen, biträtt kom

missionen vid undersöknings- och bärgningsarbetet på haveri

platsen, hållit vissa vittnesförhör m m. 

Rikspolisstyrelsens identifieringskommission har handhaft 

identifieringsarbetet . 

Följande myndigheter och institutioner har vidare biträtt 

kommissionen vid utredningen: U S National Transportation 

Safety Board, Flygtekniska försöksanstalten, Försvarets 

materielverk, Materiallabaratariet Saab-Scania, Tekniska 

högskolan, Karolinska institutet och universitetet i Lin

köping. 

Haverikommissionen har haft tillgång till rapporter över 

följande haverier (tillbud) med Vickers Viscount: Freeland 

Michigan 1958-04-06, Kansas City 1963-01-29, Colorado 

Springs 1963-02-20 och Fornebu 1963-04-14. 

Haverikommissionens sammanträden och övriga uppgifter am 

kommissionens arbete redovisas i bilaga 1. 
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FAKTAREOOVISNING 

l. l Redogörelse för f lygningen 

Flygföretaget Skyline Sweden AB har sedan 1975-09-15 enligt 

sörskilt avtal och med luftfartsverkets tillstånd utfört 

flygningar åt Linjeflyg AB. Flygningarna har utförts på LIN 

ordinarie linjenöt med LIN linjenummer. Det flygoperativa 

ansvaret för dessa flygningar har åvilat Skyline Sweden AB. 

Den 15 januari 1977 utfördes i enlighet med detta avtal 

flygning på ströckan MALMÖ/STURUP - KRISTIANSTAD/EVERÖD -

VÄXJÖ/KRONOBERG - JÖNKÖPING - STOCKHOLM/BROMMA med Vickers 

Viscount 838 med registrering SE-FOZ tillhörigt Skyline. 

Ströckan har LIN beteckning LF 618. 

Piloterna besökte vädertjänsten på Sturup omkring kl 0430 och 

erhöll då sedvanlig dokumentation bestående av flygplatsprog

noser, vindsamman ställning och aktuellt väder. 

Enligt till luftfartsverket inlämnad standardfärdplan gäller 

för LF 618 följande avgångs- och ankomsttider och flygvägar: 

Avg Ank 

Malmö/Sturup 0510 via FW 27, Kristianstad/Everöd 0535 

Kristianstad/Everöd 0545 " Växjö/Kronoberg 0615 

Växjö/Kronoberg 0625 " Jönköping 0655 

Jänkäping 0705 via G5 Stockholm/Bromma 0805 

På den sista delsträckan Jönköping-Bromma var 22 personer om

bord, därav t r e besättningsmedlemmar. 

Kl 0717 begärde besättningen tillstånd att starta motorerna. 

Av internkommu nikationen mellan trafikledaren i Jönköping och 

Stockholm kontroll framgår, att man för den försto delen av 

flygningen avsåg lämna färdtillstånd för flygnivå 100 . (Flyg

nivå anger höjden i standardatmasfären i ft/100.) 
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Kl 0723 erhölls färdtillstånd till Bromma V1a standardflygväg 

TRANÅS 4, luftled GRÖN 5, flygnivå 100, transponderkod 0124. 

Lf 618 startade från Jönköpings flygplats kl 0725 och skiftade 

till STOCKHOLM kontroll 2 minuter senare. Genom uppspelning 

av bandet från den efter haveriet bärgade ljudregistratorn har 

det kunnat fastställas att befälhavaren på denna delsträcka 

tjänstgjart som assisterande förare och att biträdande föraren 

(styrmannen) utfört flygni ngen. 

Flygningen förlöpte rutinmässigt i luftled GRÖN 5 och besätt

ningen erhöll fortsatt färdtillstånd mot Bromma via standard

inflygningsväg NICKY l. Strax efter passage av radiafyren 

NICKY lämnade flygplanet flygnivå 100 för att i enlighet med 

det erhållna färdtillståndet minska höjden till nivå 70. 

Kl 0756 kvitterade besättningen inflygningstillstånd till 

bana 12 Bromma flygplats och meddelade samtidigt STOCKHOLM 

kontroll att man lämnade flygnivå 70 för den fortsatta in

flygningen enligt NICKY l. 

Kl 0803 meddelade besättningen att man hade kommit upp på 

grundlinjen för bana 12, varvid STOCKHOLM kontroll (radarposi

tion R 4S) angav att avståndet till banan var åtta nautiska 

mil. Samtidigt anmodades besättningen att gå över till Bromma

tornets radiofrekvens. I detta skede - ca 2 minuter 30 sekunder 

före haveriet - befann sig flygplanet på 2 000 f t höjd och 

höll normal kurs och fart. Efter ytterligare 70 sekunder nådde 

flygplanet glidbanan för instrumentlandning ssystemet (ILS) 

samt påbörjade den slutliga inflygningen genom att följa glid

banan. Besättningen hade förberett sig för landningen genom 

att läsa "checklist" och fälla ut vingklaffar 200
• Ca 2 minuter 

färe haveriet fälldes landstället ut och klaffutslaget ökades 
ca 0,5 minuter därefter till 320

• 

Ca l minut 10 sekunder före haveriet kontrollerade befälhavaren 

sjunkhastigheten, läget på ILS och att inga varningar för in-
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dikeringsfel syntes på navigatiansinstrumenten. Samtidigt 

påpekade han för styrmannen att allt såg narmalt ut. 

Flygplanet passerade strax därefter ytterfyren "OB" , vilket 

rapporterades till Bromma-tornet. Trafikledaren meddelade att 

de högintensiva inflygnings- och bankantijusen var satta på 

100 % ljusstyrka ach lämnade i anslutning härtill landnings

till stånd. 

Ca 20 sekunder före haveriet frågade befälhavaren styrmannen 

om han ville ha 40° klciff. Styrmannen svarade jakande varefter 

befälhavaren förde klaffreglaget från läge 32a till 40°. Ome

delbart efter det klaffen nått 40°, vilket bekräftades av 

befälhavaren, inträffade en snabb färändring av flygplanets 

attityd. Enligt vittnesuppgifter sammanställda med data från 

flygplanets färd registrator, som återfanns efter haveriet, 

gick flygplanet snabbt i dykning. Under den snabba nossänk

ningen registrerades en lastfaktor på ca -1,4 g. Farten ökade 

under dykningen från ca 137 knop till 190-200 knop när flyg

planet slog i marken. 

Flygplanet förstördes 

med en islagsvinkel av 

förstörde vrakdelarna. 

fullständigt vid nedslaget, 

° ca 110 . Brand uppstod som 

som skedde 

ytterligare 

Haveriet inträffade kl 0805 i dagsljus 2 380 m i magnetisk 

bäring 126 grader från ytterfyren, dvs ca 5 km från bana 12, 

Bromma flygplats. 

Haveriplatsens geografiska koordinater är 59° 22' 56" N och 

17° 51' 09" E och höjden över havet 100 ft. Punkten ligger 

ungefär på inflygningsbanans grundlinje. 

1.2 Personskador 

Döda 

Skadade 

Besättning 

3 

Passagerare 

19 

Övriga 
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1.3 Skadar på flygplanet 

Flygplanet totalförstördes. Brand förorsakade ytterligare 

skador på vrakdelarna. 

1 . 4 Andra skador 

7 

Ett antal bilar och några lyktstolpar förstördes . Smärre skador 

uppstod på hus nära haveriplatsen. 

1.5 Besättningen · 

1 .5. 1 Befälhavaren 

Flygkapten Sten Uno Holmstedt (310626-4116) anställdes i Skyline 

1975-10-20 och tjänstgjorde från detta datum såsom befälhavare. 

Han var innehavare av svenskt trafikflygarcertifikat av första 

klass . Certifikatet utfärdades 1967-05-18 och innefattade flyg

plantypen Vickers Viscount. 

Holmstedts certifikat var giltigt till 1977-05-03. Den sista 

färnyelsen skedde 1976-12-06; den totala flygtiden uppgick till 

10 078 flygtimmar, varav 5 488 timmar såsom befälh(Jvare. 

Det medicinska underlaget för förnyelse av certifikatet var l 

vissa avseenden ofullständigt så som framgår av den medicinska 

rapporten, bilaga 2 . Bl a saknas dokumentation om genamgången 

elektrokardiografisk hjärtundersökning enligt ICAO:s standard. 

Den senaste periodiska flygträningen (PFT) genomfördes 1976-11-08 

och periodisk nödträning skedde 1977-01-04. 

Flygtiden på Viscount uppgick till ca 3 100 timmar. Holmstedt 

var således vid haveritillfället innehavare av giltigt certi

fikat och hade hos företaget genomgått föreskriven utbildning 

och träning . Holmstedt hade under sin anställning i Skyline 

landat på Bromma 210 gånger. 
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Tjänstgärings- och flygtider l timmar de senaste 30 dagarna 

färe haveriet: 

Senaste 8 timmarna 

" 24 timmarna färe haveridagen 

" 
" 

1 .5.2 

7 dagarna 

30 " 
" " 
" " 

tjGnstgäring 

3,3 

8,5 

24,2 

47,4 

flygning 

1 ,5 

3,5 

11 ,O 

20,1 

Flygstyrman Bjärn Erik Bjärnsan (440504-2112) anställdes i 

Skyline 1976-07-17. Han genomgick utbildning på Vickers Viscaunt 

i färetagets regi. Han var innehavare av svenskt trafikflygar

certifikat av färsta klass. Certifikatet utfärdades 1976-10-15 

och var giltigt till 1977-04-30. Det medicinska underlaget för 

utfärdandet av certifikatet var i vissa avseenden ofullständigt 

så sam framgår av den medicinska rapporten (se bilaga 2). Fram 

till 1976-10-15 innehade Bjärnsan giltigt certifikat utfärdat 

i USA och godtaget av luftfartsverket (nr 711) 1976-04-08. 

Bjärnsans totala flygtid uppgick till 3 601 timmar varav ca 

300 timmar på Vickers Viscaunt. 

PFT genomfärdes 1976-07-09, route-check 1976-08-13 och nä d

träning 1977-01-04. 

Björnson vor vid hoveritillfället innehavare av giltigt certifi

kat för flygplantypen och hade hos företaget genomgått föreskri

ven utbildning och träning. Björnson hade under sin anställning 

i Skyline landat på Bromma 80 gånger. 

Tjänstgörings- och flygtider i timmar de senaste 30 dagarna 

före haveriet: 

t jGn stgöring flygning 
Senaste 8 timmarna 3,3 1,5 

" 24 " före hoveridagen 3,0 

" 7 dagarna " " 19,6 9,0 

" 30 " 44,0 21,5 
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1 .5.3 

Flygvärdinnan, Pia Marlow (480210-4309), var fast heltidsan

ställd hos Skyline sedan 1976-01-16. 

1 .6 Flygplonet 

Flygplanet, typ Vickers*)Viscount 838, hade svenskt luftvärdig

hetsbevis, svensk registrering SE-FOl och ägdes av Skyline 

Sweden AB, Malmä. Planet, som hade tillverkningsnummer 372, 

hade tidigare tillhört Ghana Airways, dit det levererades år 

1961. Det kom tillskyline 1976-08-23 med totalt 11 606 flyg

timmar och hade vid haveriet 12 208 flygtimmar. 

Flygplanet hade underhållits enligt gällande luftfartsbestämmel

ser. En äversikt över planets underhåll ges i bilaga 3. 

Flygplanet hade plats för 77 passagerare och en besättning på 

fyra. Vid haveriet fanns 22 personer ombord. Planets maximala 

bränsleiost är 7 100 kg. Vid starten från Malmö var bränsle

mängden 4 300 kg. Flygplanets vikt vid haveriet var ungeför 

24 400 kg, vilket är långt under den maximalt tillåtna land

ningsvikten på drygt 29 000 kg. Tyngdpunkten låg inom före

skrivna grönser. Bilaga 4. 

Flygplanet var tankat med bränsle av typ J P 1. 

1.7 Vädret 

Sträckan Jönköping-Bromma var täckt av moln med obetydlig skikt

ning, en molnbas som var under 1 000 f t och en översida av 

ca 9 500 ft . Vid haveriplatsen var vädret disigt med en dif-

fus molnbas på ca 700 f t och sikten ca 5 km. Temperaturen på 

marknivå var ungefär OOC, och den relativa fuktigheten var 
90 % eller högre. Vindhastigheten var ca 10 knop från sydost. 

Risk för isbildning förelåg speciellt i skiktet flygnivå 15 -

60. Varning (SIGMET) för svår isbildning hade inte utfärdats. 

*) Flygplantillverkaren Vickers-Armstrong ingår numera 
i British Aircraft Corporation . 
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Flygplan hade observerat måttlig till svår isbildning i Stock

holmsområdet men detta hade inte meddelats piloterna på SE-FOZ. 

Besättningen erhöll flygplatsprognoser, vindsammonställning 

och aktuellt väder vid besök på vädertjänsten i Sturup. Enligt 

praxis förekom ingen briefing av meteorolog. Troligen fanns 

vid briefingdisken en "signi ficant weather chort" (SWC) för 

kl 0500 men det är osäkert om piloterna tog del av densamma. 

Den angav måttlig isbildning på hela sträckan Sturup-Bromma 

mellan flygnivå 10 och 110. 

Detaljerad översikt äver väderleksförhållandena vid flygningen 

ges '- bilaga 5. 

1. 8 Navigationshjälpmedel 

Under flygningen använda navigerings- och inflygningshjälpmedel 

hor fungerat och några anmärkningar på deras funktion hor ej 

framkommit . Efter hoveriet utfördes kontrollflygning av ILS

anläggningen vid Bromma flygplats. Kontrollflygningen kunde på 

grund av väderleksförhållandena genomföras först 1977-02-09--10. 

Kontrollen visade att anläggningens prestanda vor oförändrade 

sedan färegående mättillfälle . Utförda mätningar hor visat att 

anläggningen hor en mycket god stabilitet och avvikelser från 

fastställda krav torde därför ej ho förekommit under perioden 

mellan kontrollflygningarna. 

1.9 Radiokommunikationer 

Radiotrafiken mellan flygplan och trafikledning förlöpte normalt . 

Inga kommunikationsproblem rapporterades. 

1.10 Flygfältdato 

Bromma flygfält är beläget i Stockholms västra del. Inflygning

en till bona 12 sker över relativt plan och hinderfri terräng . 

Bilaga 6. 

1.11 Färd- och ljudregistratorer 

Flygplanet vor utrustat med färd- och ljudregistratorer, som 

vor placerade i bakkroppen . Båda slets loss vid hoveriet. 



. /7 

l l 

1.11.1 

Färdregistratorn, typ Fairchild 15600-502, hade omfattande meka

niska skador men magasinet med registreringsbandet var i det 

närmaste oskadat. Alla variabler, höjd, lastfaktor, fart och 

kurs som funktian av tid hade registrerats. Inga tecken till 

registreringsfel under normal flygning kunde upptäckas. Bandet 

hade dock i slutskedet skadats av skrivarmarna. Den exakta tid

punkten för registreringens slut kunde därför inte bestämmas. 

Registratorn markerar även t i dpunkter ~är radiosändning före

kommer. Denna registrering fungerade utan anmärkning. 

Färdregistratorns data visar att flygningen varit i stort sett 

normal fram till ungefär 1,5 minuter före haveriet. En last

faktorpendling mot slutet av perioden är det enda som möjligen 

kan klassificeras som ovanligt. Ca 1,5 minuter före nedslaget, 

då flygplanet hade påbörjat inflygningen till Bromma, regist

rerades en plötslig ökning av lastfaktorpendlingen samtidigt 

som variationer i sjunkhastigheten började uppträda. Lastfak

torpendlingen dämpades inte under den fortsatta inflygningen. 

Ca 12 sekunder före registreringens slut förekom en kraftig 

negativ acceleration, lastfaktorn förändrades till ungefär 

-1,4 g på 6 sekunder, samtidigt som farten ökade från 137 till 

190 a 200 knop. Höjdregistreringen visade omedelbart efter last

faktorminskningen en plötslig hö jdvinst på ca 150 f t och däref

ter en snabb höjdförlust . Flygplanets kurs avvek plötsligt mot 

höger i samband med lastfaktormin s kningen . Färdregistreringen 

har påverkats av flygplane t s snabba rörelse under övergången 

från plane till dykning och under själva dykningen . Både höjd

ökningen och kursändringen förklaras därför som registreringsfel • 

Registrerade data V1sas 1 bila ga 7. 

1.11.2 

Ljudregistratorn, typ Fairchild A 100, återfanns med ytterhöljet 

kraftigt deformerat . Apparaten hade dessutom utsatts för höga 

temperaturer. Inspelningsenheten och ljudbandet visade sig dock 
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vara oskadda. Bandupptagningen hade pågått kontinuerligt under 

en tidsrymd som uppfyllde ställda krav. Inspelningen slutade 

när planet tog mark. Ljudkvaliten är med hänsyn till bullermil

jön tillfredsställande. 

Bandinspelningen har återgett tillämpade cockpitrutiner. Data 

från färd- och ljudregistrator har sammanställts och jämförts. 

På ljudbandet förekommer inga kommentarer om tekniska problem. 

Besättningen sade inget som visade att den var medveten om 

hoveririsken förrän dy~ningen mot marken hade börjat. 

Följande data från ljudbandet är av speciellt intresse för 

haveriutredningen. 

a. Ca 12 

lämnat flygnivå 

minuter före haveriet då flygplanet just hade 

100 minskades fueltrim till motorerna. (Med 

fueltrim avses en anordning för manuell ökning och minskning 

av bränsleflödet till motorerna med bibehållet luftflöde.) 

b. Ca 8 minuter senare ökades fueltrim till 100 %. 

c. Ca 2,5 minuter efter det 100 % fueltrim satts ökades 

klaffvinkeln från 200 till 320
• I samband med detta utbra s t 

styrmannen , som flög planet: "Whoops!". Däre Her sade befälha

varen: "Slow - soft" och sedan: "Små, små korrektioner, va!". 

d. Ca 3 minuter efter det 100 % fueltrim valdes passera-

des ytterfyren. Samtidigt med detta registrerades strömställar

ljud. 

e. Ca 33 

klaffen ut från 

sekunder efter det ytterfyren passerats fälldes 

320 till 400
• 3 sekunder därefter ökad~ bak-

grundsbullret 1 cockpit. Ljudregistreringen slutade ca 6 sekun

der efter det klaffen fällts ut till 400
• 

Bortsett från "Whoops", "Slow - soft, små, små korrektioner, va!" 

och händelserna efter det klaffvinkeln ökades till 400 visade 
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ljudregistratorbandet en normal inflygning där standardpracedu

rerna för Stockholms terminalområde och Bromma flygplats följts. 

Befälhavaren ägnade dock biträdande föraren speciell uppmärk

samhet genom att ge honom råd om inflygningen. Inga kommentarer 

om isbildning gjordes . 

Ljudregistreringen redovisas i bilagor 8 a, b, c, d och e. 

1. 12 Haveriplats och flygplanvrak 

1. 12. 1 

Flygplanet havererade på en parkeringsplats ungefär 2 380 m syd

ost om ytterfyren på grundlinjen till bana 12 på Bromma flyg

plats, bilaga 9 (fig 1 och 2) • 

1.12.2.1 Vrakdelarnas inbördes läge 

Vrakdelarnas spridning var mycket liten (se bilaga 9, fig 3). 

Inga metalldelar återfanns på större avstånd än ca 50 m från 

nedslagspunkten . Inget tydde på att någon del hade lämnat 

flygplanet före nedslaget mot marken. Terrängen under flyg

banan undersöktes. Inga flygplandelar återfanns. 

Flygplanets motorer hade gjort 0,5-1,4 m djupa hål i marken. 

Propellerväxlarna med propellrar låg kvar i hålen . Vinkeln 

mellan propelleraxlarna och horisontalplanet var ca 1120
, vil

ket visar att flygplanet hade överskridit 900 dykning vid 

islaget mot marken (se bilaga 9, fig 4). 

Propelleraxlarna hade ungefär samma vinkel . Inga märken i mar

ken efter propellerspetsarna kunde upptäckas. Propellrarna 

hade stannat omedelbart när naven grävde ned sig i marken. 

Propellerväxlarnas läge i marken stämde väl med deras inbördes 

läge på flygplanets vinge. En rak linje mellan hålen efter pro-
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pellernaven för motor 1 och 4 ligger praktiskt taget i 900 

vinkel mot inflygningsriktningen till bana 12 på Bromma (se 

bilaga 9, f ig 5 ). 

Flygplanets nos hade tagit mark något närmare motor 3 ön motor 

2, vilket visade att flygplanet slagit i med vänstervingen en 

aning före högervingen. 

Flygplanet hamnade på rygg efter nedslaget. Stjärtpartiet fort-

satte någro meter 

Stjärtens avstånd 

i flygriktningen och låg något till vänster. 

från 

det mellan dessa delar 

vingen stämde 

på en oskadad 

1.12.2.2 Undersäkning av vrakdelar 

relativt väl med avstån

Viscount 838. 

Flygplanets skador var så omfattande genom islag och brand att 

någon detaljerad undersökning av olla vrakdelar inte varit mäj

lig. Vissa delar, t ex instrument, kunde inte återfinnas och 

hade troligen brunnit upp. 

1.12.2.2.1 Motorer 

Motorerna hade skadats svårt och var och en hade brutits 1 tre 

delar, nämligen: 

a . Propeller med propellerväxel, som låg kvar 1 nedslags-

gropen 1 marken, 

b. låg- och högtryckskompressor och 

c. turbinsektion med utloppsdel. 

Motorernas huvudaxlar hade brutits. Kompressorblad och turbin

blad var böjda bakåt i rotationsplanet. 

Undersäkningen av haveriplatsen visade, att propellrarna hade 

stannat omedelbart vid nedslaget. Motorskodorna visade att mot 0-
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rerna måste ha haft tillräckligt hägt varv för att kunna skjuva 

av huvudaxlarna vid nedslaget och fortsätta att rotera, så att 

rotationsskador uppkom på kompressor- och turbinblad. 

Skadorna indikerar att samtliga motorer var igång vid haveriet. 

Propellerbladens vinklar kunde inte bestämmas på haveriplatsen. 

Det framgick klart, att bladen hade roterat i infästningen un

der haveri~rloppet. Propellern aven togs därför isär och under

söktes i detalj aven specialist från tillverkaren Dowty Rotol. 

Slagmärken visode att bladen på propeller 1, 2 och 3 hade haft 

en vinkel på 43 0 
- 440 när flygplanet slog i marken. Blodvinkeln 

för propeller nr 4 kunde inte bestämmas men det fanns inget som 

tydde på ott propeller nr 4 i haveriögonblicket haft någon on

nan bladvinkel än nr 1, 2 och 3. 

Motorernas dragkraft vid nedslaget har även kunnat uppskattas med 

hjälp av iakttagelser på instrument, reglage och manöverdon. 

Varvräknaren för mator nr 2 återfanns med visarna på plats. 

Visarna hade stannat på 12 800 varv i minuten . 

Motarernas kon t roll reglage återfanns. Reglagen rör sig i skåror 

i reglagebocken som visade slagmärken. Dessa stämde med regla

gens bredd och visade, att samtliga reglage stod med framkanten 

60-65 mm från läget för max pådrag, vilket var inom det område 

som förekommer vid inflygning. 

Bränslesystemets högtryckskranar ställs i sina marschlägen med 

hjälp av fjäderbelastade rullar, som trycks ned i fördjupning

ar i reglagebocken. Vid inflygning skjuts reglagen helt fram så 

att rullarna ligger uppe pg bocken något framför fördjupningarna 

Alla fördjupningarna hade tydliga slagmärken efter rullarna. 

Slagmärkena visar att reglagen var i sina främre lägen vid 

haveriet och sedan slogs bakåt och hamrade märken i fördjupning

arna när planet tog mark. 
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Reglaget för "Gro und fine pitch stop" aterfanns. Slagmörken 

visor att reglaget stad 

normalt under flygning. 

för motorerna hittades i 

normalt vid inflygning. 

~ löge "Engage" vid haveriet, vilket är 

Ett av manöverdonen som styr fueltrim 

öppet läge (100 % fueltrim). Detta är 

Undersökningen av vrakdelarna visade inget som tydde pa onor

mala dragkraftsförhallanden vid hoveriet. 

1.12.2.2.2 Vingar 

Vingarna vor kraftigt förstördo av nedslagskrafter och brand. 

Skevroder och klaffar aterfanns pa eller bredvid vingarna. 

Klaffarna var utfällda, men deras vinkel kunde inte omedelbart 

bestämmas, da de med största sannolikhet hade rört sig under 

flygplanets sönderbrytning. Klaffarnas drivaxel hade brutits 

av vid nedslaget, vilket gjorde att klaffarna kunde röra sig ~ 

sina banor. 

Kraftöverföringen till klaffarna sker via en växellada. Denna 

aterfanns och skickades till British Aircraft Corporation för 

kontroll under övervakning av personal fran Accident Investiga

tion Branch (AIB). Undersökningen visade att klaffarnas vinkel 

var 400 när vingen bröts sönder. Klaffreglagets manöverspar 

aterfanns. Sparet var deformerat pa sa sätt att reglaget omöj

ligt kunde ha varit i nagot läge under 400
, om reglaget funnits 

kvar när sparet deformerades. 

1.12.2.2.3 Flygplankropp 

Bortsett fran stjärtkonen och nagra större panelbitar fran bak

kroppen hade flygplanets kropp demolerats fullständigt och 

dessutom förstörts av brand. Inget försök gjordes att rekonst

ruera hela kroppen. 

Undersökning av radarhuven visade, att kroppen hade slagit ~ 

marken i ungefär lodrät dykning men med en svag kaning mot 

vänster. 
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Flera av de större krappspanelerna var brandskadade. I den mån 

det var möjligt passades alika paneler ihop för att kontrollera, 

om brandskodorna hade uppstått innan planet bröts sönder. I 

inget fall kunde man hitta spår av brand på en panel som stäm

de med spåren på en annan. Det fanns således inga tecken på 

att flygplanet hade brunnit innan det bröts sönder. 

Undersökning av olika brottytor på kroppen gav inga resultat 

som kunde tyda på utmattning. Skadorna hade uppstått 

under haveriet. Kroppen hade inte brutits sönder längs till

verkningsskarvarna. 

1.12.2.2.4 Bakkropp med stabilisator och fena 

Flygplanets bakkropp undersöktes speciellt noga därför att dyk

ningen kunde tänkas tyda på fel i flygplanets tippstyrning. 

Bakkroppen hade inte förstörts av eld. Inga tecken på fel före 

nedslaget kunde konstateras . 

Höger höjdroderspets hade ett slagrnärke som kan tyda på en hög, 

nedåtriktad rodervinkel vid haveriet. Höjdrodrets gångjärn 

hade också skador som visade att roderutslaget varit stort och 

nedåtriktat. Det är dock klart att rodret kan ha rört sig när 

planet bröts sönder. 

Överföringssystemet mellan spak och roder kunde inte undersökas 

på grund av stora skador. Flera bitar av systemet saknades. De 

stötstänger som återfanns vi sade inga tecken på skador före 

haveriet. 

Höjdrodrets trimroder hade en vinkel som gav nos-ned trim. Un

der planets sönderbrytning hade häjdrodret rört sig i sidled. 

Skador på rodret visade detta . Hö jdr odrets rörelse .i sidled 

hade resulterat i dragkrafter i kontrollinorna till trimrodret. 

Detta hade troligen ändrat trimrodrets vinkel under haveriet. 
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Höjdrodrets fjäderbelastade lättroder hade brutits loss och 

kostots iväg några meter bortom bakkroppen i flyg riktningen. 

Undersökningen visade, att brotten hade uppstått när planet 

bröt s sönde r. 

Höjdrodrets tung roder satt kvar på S1n plats. Inga tecken på 

fel funktion kunde konstateras. 

Flygplanets fena med sid- och trimroder hade skadats svårt när 

den slog i taket på en bil. Inga tecken på fel före nedslaget 

kunde konstateras. 

1.12.2.2.5 Landställ 

Båda huvud ställen var utfällda. Nosstället hade slitits loss 

från den sönderslagna framkroppen. 

1.12.2.2.6 Avisningssystem för vinge och stjärtstyr
verk*) 

Inga möjligheter fanns att undersöka avisnings systemets kanaler 

framför vingens bakkant. 

Kanalerna från bakkanten och ut genom stabilisatorns framkant 

visade inga tecken på blockering. 

Flygpla~typen har två separata varmluftsystem för avisning. 

Luften värms upp av avgaser från motor 2 och 3 med hjälp av 

värmeväxlare. Avgasflödet genom värmeväxlarna och friskluft

flödet via värmeväxlarna till avisningssystemets kanaler kon

trolleras av två manöverdon vid motor 2 och två vid motor 3. 

Manöverdonen befanns vara i stängt läge. Då de är självhäm

mande kan stängningen inte ha förorsakats av krafter som upp

stått under haveriet. Avisningssystemet var i läge "från" när 

flygplanet tog mark. 

*)Avisningssystem för vinge och stjärtstyrverk kallas 
i det följande endast "avisningssystem". 
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1.12.2.2.7 Styrautomat 

Styrautomaten förstördes totalt. Styrautomatens kontrollpanel 

med en del av glödtråden till en indikeringslampa som, när den 

är tänd, visar att styrautomaten är uppvärmd men inte tillsla

gen, återfanns (lampan indikerar "Autopilot ready"). Glödtråden 

undersöktes med hjälp av Auger Electron spectrografi . Undersök

ningen visade att volframoxid fanns på glödtråden. Detta visar 

att lampan var tänd när den slags sönder och styrautomaten så

lunda ej inkopplad. 

1.12 . 3 

Undersökningen av haveriplats och vrakdelar visade följande till

stånd hos flygplanet när det tag mark: 

a. Flygplanet var landningsklart med utfällt landställ 

och vingklaffarna utfällda 400
• 

b. Alla motorerna var igång. Varvtalet var något högt men 

av rätt storleksordning för slutlig inflygning. Motar- och pro

pellerreglagen var rätt inställda. Inga tecken tydde på felaktiga 

prapellervinklar . 

c. Avisningssystemet var frånslaget . 

d. Styrautomaten var uppvärmd men inte inkopplod. 

e. Flygplanet har börjat bri nna först vid nedslaget. 

f. Flygplanet har ej brutits sönder i luften. 

g. 
o Flygplanet hade 110 dykvinkel när det tag mark. 

h. Flygplanet tog mark med någon kanin g och roll mot vänster. 

i. Haveriplatsen låg praktiskt taget på grundlinjen till 

bana 12 på Bromma . 
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1.13 Medicinska data 

Rättsmedicinsk och rättskemisk undersäkning hor ej kunnat ut

fö ra s. 

1.14 Brand 

Några vittnen rapporterade att flygplanet brann i luften. Dessa 

vittnesmål kan ej verifieras genam ljudregistratarbandet. De kan 

förklaras av att flygplanet hade röd dekor och av ljusreflexer. 

Inga plåtbitar som passades samman visade några tecken på brand 

~nnan flygplanet brutits sönder. Flygplanet har börjat brinna 

först efter nedslaget. 

Släckningsarbetet utfördes av Stockholms brandkår. 

1.15 Överlevnadsmöjligheter 

Inga möjligheter fanns att överleva haveriet. 

1. 16 Övrigt 

1.16.1 

En detaljerad beskrivning av systemet finns ~ bilaga 10. 

1.16.1.1 Systemets funktion 

Isbeläggning på flygplanets v~ngar, stabilisator och fena före

byggs med uppvärmd luft som invändigt genomströmmar vingarnas 

och stjärtstyrverkets främre del och ger en temperaturhäjning 

av skalplåten. Varmluften utgörs av ytterluft som värmts av 

heta ovgaser vid passage genom en värmeväxlare. Systemet slås 

till och från med strömställare som är placerade i tak panelen 

äver den vänstra förarstolen. Vid tillslagning frilägger en 

klaffventil en passage som leder avgaser till värmeväxlaren. 

Två klaffventiler öppnas samtidigt och släpper fram den i vär

meväxlaren uppvärmda ytterluften genom kanaler till vingens 

och stjärtstytverkets framkanter. Varmluften avger värme till 

skalplåten och lämnor därefter flygplanet. 
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1.16.1.2 Systemets handhavande 

Varmluftens temperatur övervakas av förarna med hjölp av ett 

instrument som ör placerat i tokpanelen över den vönstra förar

stolen. Instrumentet erhåller signoler från givare ikanolerna 

till vänster vinge, höger vinge och stjärtstyrverk. Medelst en 

omkopplare väljes den givare som önskas inkopplad till instru

mentet. 

Piloternas flyghandbok (bilaga 10), som utarbetats av Skyline. 

Sweden AB inom ramen för luftfartsverkets bestämmelser, före

skriver bIa följande: 

Det är önskvärt att bibehålla en temperatur av minst +50oC i 
stjärtpartiets anti-is system. Om, under nedgång, temperaturen 
faller under detta värde, öka fuel trim på motorerna nr 2 och 
3 till dess utlopps temperaturen närmar sig gränsen för varvta
let. Om stjärtpartiets temperatur fortfarande är för låg, öka 
motorvarvet på motor 2 och 3. 

Effektiviteten i stjärtstyrverkets avisningsanordningar kan 
vara låg av olika skäl, bl o under långvarig höjdminskning 
med lågt effektuttag. Detta kan medföra isbildning på stjärt
partiet och orsaka en aerodynamisk skuggning av höjdrodret. 
En ökning av vingklaffvinkeln - särskilt från 320 till 40a -
kan resultera i en attitydförändring med sänkt nos, som even
tuellt inte kan hävas p g a otillräcklig höjdroderverkan. 

Ett annat avsnitt i flyghandboken lyder sålunda: 

För att få tillräcklig uppvärmning med låg motoreffekt, slå 
till båda vingovisningsenheterna före inflygning i område med 
risk för isbildning . Vid svår isbildning och temperatur 
under +50

0
C på stjärten, öka effekten på motor 2 och 3. 

I den flyghandbok som utarbetats av luftfartsmyndigheten i Stor

britannien finns ingen uppgift om nödvändig minimitemperatur 

i avisningssystemet. Det uppges att enda möjligheten för att 
bedöma förekomst av is är visuell inspektion, något sam ej är 

praktiskt möjligt beträffande stjärtpartiet. I överensstämmel

se med den praxis sam i regel tillämpas vid utarbetande av 

flyghandböcker lämnas ingen varning för följderna av isbild

ning på stabilisatorn. Bilaga 11. 

Av vad ovan redovisats framgår att piloternas flyghandbok utar

betad av Skyline är fullständigare än den brittiska. 
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beträffande avisnings-------------

I ett tidigt skede av utredningen framstod det som väsentligt 

att fastställa effektiviteten hos flygplantypens avisningsan

ordningar för stjärtstyrverket. 

1.16.2.1 Prov utförda hos tillverkaren 

Kommissionen hor studerat en utredning som genomfördes år 1963 

med anledning ovett allvarligt tillbud den 20 februari samma 

år i Colorada Springs med ett flygplan (versionsbeteckning 812) 

tillhörigt Continental Airlines. Besättningen hade vid till~udet 

ha ft kontrollproblem under landningsfasen. Efter landningen kon

staterades isbeläggning på stjärtstyrverket i form av s k 

hornis med en tjocklek av ca 35 mm. Avisningssystemet hade inte 

varit påslaget under nedgången som skedde under isbildningsför

hållanden . 

I sammandrog drogs hos tillverkaren följande slutsatser av denna 

undersökning. 

a. S k hornis kon i temperaturområdet _50 till _lOoC 

formas på stabilisatorns framkant om skalplåten inte är uppvärmd. 
I detta temperaturområde var vid utförda prov den erforderliga 

tiden för att en ca 40 mm tjock isskorpa skulle uppkomma 20 minu

ter med den av den brittiska myndigheten föreskrivna vattenkon

centrationen och 10 minuter med den dubbla koncentrationen.*) 

b. S k hornis kan medföra allvarliga kontrollproblem, 

sörskilt under flygförhållanden innebärande stcr anfallsvinkel 

på stabilisatorn. Förhållandet är allmängiltigt och skulle sa

ledes inte vara specifikt för Viscount. 

*) Erfarenheten visar emellertid att en isskorpa med denna 
tjocklek kan bildas på så kort tid som 2 minuter. 
(Bilaga 16) 
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c . Effektiviteten hos flygplantypens avisningssystem är 

tillräcklig för att förhindra att s k hornis bildas och att 

smölta isen om is tillåtits bildas. 

d. Under svåra isbildningsförhållanden kan "run-back ice" 

bildas men detta medför inga påtagliga störningar beträffande 

flygplanets stabilitet . 

1 . 16.2.2 Temperaturregistrering, prov och iakttagelser under 
flygning i 5verige*) 

Kommissionen har bedömt att temperaturmätningar under aktuella 

flygförhållanden skulle lämna värdefulla data fär att bedöma 

effektiviteten hos stjärtstyrverkets avisningssystem. Därför ge

nomfördes temperaturregistrering dels under normal flygverksam

het, bilaga 12, dels vid särskild provflygning, bilaga 13, med 

bl a temperaturmätning på stabilisatorns framkant. 

Dessutom har efter haveriet för kommissionens räkning ett antal 

iakttagelser gjorts inom Skyline som bidragit till att så långt 

som möjligt kartlägga avisningssystemets funktian, bilaga 14. 

1 . 16 . 2.2.1 Temperaturregistrering under flygverksamhet 

De huvudsakliga iakttagelserna som gjordes vid temperaturregist

reringen kan sammanfattas enligt fäljande : 

a. Sedan avisningssystemet slagits till får man snabbare 

indikering av uppvärmning av luften i varmluftskanalerna till 

vingen än av luften i varmluftskanalen till stjärtstyrverket . 

Detta kan delvis förklaras av temperoturgivarnas olika avstånd 

från värmeväxlarna. 

b. I samband med motoravdrag och nedgång från marschhöjd 

sjunker systemets lufttemperaturer påtagligt. I många väder

situatiane r uppnår stjärtstyrverkets lufttemperatur ej den i 

flyghandboken angivna lägsta önskvärda temperaturen. Med fuel-

*) Undersökningarna har gjorts med flygplan som användes i 
reguljär trafik med avisningssystem underhållet enli~t 
gällande normer . 
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trim i 100 %*) stiger vingsystemens temperatur i det närmaste 

amedelbart, medan stjärtsystemets temperatur når +500 e (i pi

loternas flyghandbok ongiven änskvärd lägsta temperatur fär 

att kunna hålla stjärten fri .från is) färst efter 2-3 minuter. 

c. Under en flygning kunde man inte äka stjärtsystemets 

temperatur över +350 e trots att fueltrim äkades från O till 

100 %. Ytterlufttemperaturen var då ca +4°e, varvtalet 11 000 
RPM (varv per minut). TGT 580-520. Indikerad fart (lAS) 130 knop. 

d. Viss otillförlitlighet synes föreligga i avisnings-
systemets temperaturindikering . Indikatorn i förarutrymmet kan 
visa 10-200 e fel i samband med manövrering av vissa strömbry
tare på panelen, vilket konstaterats på två olika flygplan. 
Vidare är temperaturindikatorn liten och därför svåravläst. 

1.16.2.2. 2 Särskild provflygning 

Den särskilt genomförda provflygningen som endast avsåg att er
hålla en allmän orientering om avisningssystemets funktion 

(bilaga 13) gav inget entydigt svar på frågan om systemets funk
tion och effektivitet men följande observationer gjordes: 

a. Utan fueltrim var temperaturen i varmluftkanalen till 
stjärtstyrverket endast 35° över ytterlufttemperaturen vid torr 
luft (bilaga 13, fig 9). 

b. Utan fueltrim uppmättes vid den inre mätpunkten på 

stabilisatorns framkant en temperatur som översteg ytterluftens 
med 150 e. Denna temperaturskillnad var mindre på andra mätpunkt
ter vid förflyttning både i spännvidds- och kordled. Vid den 
yttre mätpunkten på stabilisatorns undersida visade proven en 
temperaturskillnad på endast 70 e. Med 100 % fueltrim ökade tem

peraturen på framkanten med 8 - 14°e. Proven gjordes i torr 
luft med 11 000 RPM. 

c . Med 100 % fueltrim erhölls en temperatur i varmluft
kanalen till stjärtstyrverket sam var 55 - 600 e hägre än ytter
lufttemperaturen. Proven gjordes i torr luft med 11 000 RPM. 

d T"d tt k k l f o 30° e t;ll 500 e • l en a Ö a ana temperaturen ran ~ 

e1ter tillslag av 100 % fueltrim kan uppskattas till mellan 

*) Med fueltrim 100 % avses i det följande den maximala 
fueltrim procent som för motarn gällande maximala 
avgastemperatur (TGT) medger. 
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1,5 och mer än 3 minuter. Denna uppskattning grundas på den 

temperaturäkning per tidsenhet som observerats vid tillslag 

av fueltrim i flera fall. 

e. Temperaturen på stabilisatorns framkant sjunker mycket 

snabbt när avisningssystemet slås ifrån. 

f. Flygning i moln sänker omedelbart samma temperatur vid 

en konstant temperatur i avisningssystemet. 

g. Ökad fart sänker temperaturen i avisningssystemet om 

motorpådraget hålles konstant. 

h. Det kan ta lång tid att 

stabilisatorns framkant. Vid prov 

avlägsna is som bildas på 

med ytterlufttemperaturen 

satt is som bildats under 2 minuter med frånslaget avisningssys

tem kvar i 12 minuter . Det fartrades 100 % fueltrim under 

9 minuter plus ökad motoreffekt under 5 minuter för att få bort 

~sen. 

1.16.2.2.3 Övriga iakttagelser beträffande avisningssystemet 

Skyline har redovisat fäljande iakttagelser beträffande avis

ningssystemets funktion (se bilaga 14) . 

Vid en skolflygning tilläts is att bildas på stabilisatorns fram
kant. Tjockleken på isskiktet uppskattades till ca 1,5 cm. Inner
motorerna som förser avisningssystemen med varmluft hade ett 
varvtal som motsvarar färhållandet under nedgång. Flygfarten var 
emellertid lägre än under normal nedgång . Båda avisningssystemen 
slogs till och efter ca 4 minuter hade systemtemperaturen upp

nått +350 C. Isen på stabilisatorn satt kvar. Först när tempera
turen uppnådde +40aC bär jade isen lossna. Vid +50 0 C lossnade 
isen i stort sett längs hela spännvidden. Ytterlufttemperaturen 

var enligt uppgift från Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) ca _3°C vid detta tillfälle. Iakttagelsen visar 
att den i flyghandboken angivna temperaturen +500 C i systemet är 
nädvändig fär att åstadkomma snabb avisning. En temperatur av 
+35° till +400 C medför att is på stabilisatorns framkant lossnar 
färst efter en avsevärd tid. 
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Den andra iakttagelsen gjardes under en reguljär flygning den 
23 januari 1977 under anflygning mat Visby. Under nedgång med 
båda avisningssystemen påslagna började plötsligt systemtempera
turen för stjärtstyrverket att sjunka från ca +650 e. Fueltrim 
för motorer 2 och 3 ökades till 100 % och motorvarvet ökades 
till ca Il 500. Temperaturen fortsatte emellertid att sjunka 

ach stabiliserades vid +360 e. Flygplanet befann sig då på c~ 
4 000 f t i moln med ytterlufttemperatur ca _70 e. 

1.16.3 Vittnesmål 

1.16.3.1 Ögonvittnen 

Av 34 vittnen som såg flygplanet innan det tog mark berättade 
25, att dykvinkeln var mycket brant. 

De flesta som såg flygplanet från sidan före dykningens början 
berättade att övergången till dykning var mycket snabb. (Se 
exempel i bilaga 9, fig 6.) 

Några vittnen uppgav att flygplanet girade medan endast få ansåg 
att det även rollade. De flesta vittnena observerade inga andra 
rörelser än nos-ned rörelsen och dykningen. 

Ett fåtal vittnen uppgav att flygplanet brann i luften. 

Många vittnen har berättat om ändrade motorljud. 

1.16.3.2 Skyline Sweden AB piloter ach mekaniker 

Fem kaptener och fyra styrmän har hörts och därvid bl a lämnat 

följande uppgifter. 

Endast två piloter (samma besättning) har upplevt svår isbild

ning på typen och det var på marschhöjd. Endast en pilot har 

märkt nedsatt höjdroderverkan på grund av förmodad is (i vänt

löge). Två piloter har märkt vibrationer eller lötta skakningar 

på grund av förmodad is. 

Fem av de tillfrågade uppgav att de slår till avisningen enligt 

instruktionen i preventivt syfte och två att de slår till nör 
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isbildning konstaterats, varning getts eller om stor isbild

ningsrisk uppenbart föreligger. 

Fyra piloter uppgav att de slår av avisningen i närheten av ytter

fyren om de bedömer att isbildningsrisk ej längre föreligger. 

I övrigt framkom att avisningen alltid varit effektiv i den mån 

detta kunnat kontrolleras och att den varit mycket driftsöker. 

Man har kunnat hålla +SOoC i kanalen till stjörtpartiet även om 

detta fordrat 100 % fueltrim och varvökning. Ingen pilot visste 

att höjdraderverkan helt kunde försvinna som följd av isbild

ning på stabilisatorn. 

Mekanikern i Växjö har uppgett att han vid linjechecken obser

verat is på vingspetsarna utanför området för avisningssystemet. 

Detta bevisar enligt kommissionens uppfattning att avisnings

systemet använts under flygningen mellan Kristianstad och Växjö. 

1. 17 Ny undersökningsmetodik 

(vid utvördering av strömställarljud på ljud

registratorn, bilaga 8) 

På bandupptagningen från cockpit återfinns ett stort antal ljud

fenomen vilka härrör från manövrerandet av strömbrytare och 

reglage. Till stöd vid identifieringen av dessa switchljud har 

en teknik som jömför ljudets ankomsttid till systemets tre mik

rofoner använts. Med ljudhastigheten 340 meter/sekund motsvaras 

en tidsdifferens på en millisekund aven avståndsskillnad på 

34 centimeter. Genom att jämföra ljudet i en kanal med ljudet ~ 

de övriga två kan motsvarande avståndsskillnader för ett visst 

switchljud till systemets tre mikrofon er beräknas. Eftersom mik

rofonernas positioner är kända kan des sa avstånd s skillnader 

jämföras med de uppmätta avståndsskillnaderna för olika switchar 

i cockpit och på så sött indikera vilken switch som manövrerats . 

Mätningarna har kalibrerats genom att jämförelse har gjorts med 

switchljud som med säkerhet kunnat identifieras på annat sött. 

Därvid har bristfölligheter i bandspelarnas huvudinställningar 

kunnat kompen seras bort. Signalen har behandlats i dator för att 

undertrycka förekommande bakgrundsbuller. 



2 ANALYS 

2.1 Flygplanets dykning mot marken 

Följande köllor kan ge upplysningar om dykningen: 

o. 

b. 
c. 

d. 

2. 1 • 1 

Data från haveriplats och vrakdelar. 

Vittnesförhör. 

Data från ljudregistrator. 

Dato från färdregistrator. 
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Haveriplatsen låg på grundlinjen mot Bromma flygplats, bana 12. 

Flygplanet tog mark med något över 900 dykvinkel, med obetydlig 

roll och med någon kaning åt vänster. 

Flygplanet var landningsklart. Ingo tecken tyder på brand eller 

sönderbrytning av flygplanet i luften. 

2.1 .2 Vittnesförhör 

Vittnesuppgifter tyder på en plötslig övergång från en normal 

inflygning till en mycket brant dykning, möjligen med några 

svängningar i roll-, gir- och tippled under dykningen. 

2.1 .3 

Ljudregistratorbondet visade att besättningen inte varit med

veten om faran förrän efter det att klaffen fällts ut från 320 

till 400
• 

Bullernivån i cockpit ökade när klaffen nått 40°. Bullerökningen 

tyder på en ändring av flygplanets attityd. En stor negativ on

fallsvinkel resulterar i strömningsavlösning på förarkabinens 

undersida. Denna alstrar buller som hörs i kabinen, speciellt 

när nosställsluckan är öppen. Den plötsliga bullerökningen tyder 
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på en snabbt ändrad anfallsvinkel, sam stämmer väl med vittnes

målen am en snabb ävergång från en narmal inflygning till dyk-

Under dykningen färekam ljud sam kan tydas sam upprepade stall

varningssignaler. Ljudregistreringen tag slut ca 6 sekunder 

efter det att klaffreglaget ställts på läge 40a . 

2.1 .4 

Färdregistratarn fungerade utan anmärkning under anflygningen 

mot Bromma. Skadan på bandet gär det svårt att bestämma tids

skalan s exakta nollpunkt (se 1.11.2). 

På grund av alika eftersläpningar i pneumatisk ach elektrisk 

signalöverfäring kan det finnas smärre tidsförskjutningar mellan 

lastfaktor-kursregistrering på den ena sidan ach häjd-fart

registrering på den andra. Någon efterslöpning i höjd-fartregist

re ringen måste man rökna med. Dessa fel i registreringen spelar 

emellertid endast obetydlig roll i analysen av haveriet. 

Lastfaktarregistreringen visar att flygplanets vertikalaccelera

tion, efter att ha pendlat runt 1 g under längre tid, på ca 

6 sekunder under pendlingar sjönk till -1,4 g. 

Den plötsliga ach kraftiga lastfaktorminskningen visar, att 

flygplanet snabbt roterade till hög negativ anfallsvinkel. Vid 

400 klaff motsvarar O g en anfallsvinkel på ca _90 och -1,4 g 

motsvarar ca _18a • Detta stämmer väl med vittnesmål om en snabb 

övergång i dykning och med den registrerade bullerökningen 

3 sekunder efter det befälhavaren hade ställt klaffreglaget på 

400
• 

Något efter lastfaktormin skningen började flygplanets fart att 

öka. Även om det finns risk för eftersläpning i fartregistre

ringen, är indikeringen av fartökning så tydlig att den styrker 

tolkningen av lastfaktorindikeringen som tecken på en nos-ned 

rörelse. 
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På bandet hor registrerats att flygplanet från ca 1 150 f t höjd 

plötsligt steg ca 150 ftoch därefter snabbt började dyko. Höjd

ökningen stämmer inte med vittnesmålen och inte med lastfaktor

och fartregistreringen. Detta tyder på ett fel som kan förklaras 

på följande sätt. 

När flygplanet roterade nos-ned till hög negativ anfallsvinkel, 

uppstod en snedströmning över flygplannosen. Detta resulterade 

i en kraftig minskning av trycket i intagen för statiskt tryck 

på flygplannosens sidor. Beräkningar visar att ca 200 negativ 

anfallsvinkel medför en indikerad höjdökning på ca 150 f t, även 

om flygplanet fortsätter i sin ursprungliga färdriktning, 

bilaga 15. Den plötsligt registrerade hö jdökningen måste därför 

uppfattas som ett indikeringsfel förorsakot aven snabb nos-ned 

rörelse till hög negativ anfollsvinkel hos flygplanet. 

Kursregistreringen visar en snabb kursändring ett par sekunder 

efter det lastfaktorn börjat sjunka. Den är sannolikt skenbar 

och beroende på mekaniska begränsningar hos gyrot vid den snabba 
nos-ned rörelsen. 

Färdregistratorns data stöder således data från ljudregistrator, 

vittnesberättelser och iakttagelser på haveriplatsen. 

2.1 .5 

Flygplanet var landningsklart och låg under inflygning till Bromma. 

Omedelbart efter det klaffarna intagit 400 -läget roterade planet 

snabbt till hög negativ anfallsvinkel. Flygplanet tog mark med 

något över 90
0 

dykvinkel utan större avvikelser i gir och roll. 



2.2 Tänkbara haveriorsaker 

Flera anledningar kon finnas till plätslig häjdförlust. De 

väsentligaste av dessa är 

a. Överstegring och spinn. 

31 

Flygplanets fort vor för hög för överstegring även om det skulle 

funnits is på vingen. Iakttagelser på haveriplatsen visade inga 

tecken på spinn. 

Inga vittnesutsagor tyder på att störtspiral förekommit. 

Om besättningen på grund av felaktig fortindikering förletts 

att hålla för låg fort, skulle inte detta resulterat i översteg

r~ng i samband med att klaffen fälldes ut från 320 till 400
• 

b. Fel propellerinställning (s k ground fine pitch). 

Den tekniska utredningen v~sar att propellerbladvinklarno vor 

normala för inflygning. Om propellrarna gått i ground fine 

pitch skulle detta resulterat i fartminskning och gir. Det fanns 

ingen indikering på fartminskning före dykningen. 

c. Fel på styrautomat. 

Iakttagelser efter särskild undersökning på vrakdelar V1sar att 

styrautomaten inte vor inkopplad. 

d. Roderfel. 

Inget tänkbart roderfel kon utlösa en sådan plötslig symmetrisk 

rörelse som förekommit i det föreliggande fallet. 

e. Plötslig förlust av trimkraft på stabilisatorn. 
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Viscount 838 hor i likhet med de flesta flygplan vid landning 

en nedåtriktad trimkraft på stabilisatorn. Kraften ökor med 

ökande klaffvinkel. 

Normalt kompenseras trimkraften automatiskt nör klaffvinkeln 

ökor på grund av ökad nedsvepning av luften bakom vingen. Ökad 

nedsvepning ger ökad negativ anfallsvinkel på stabilisatorytan. 

Vid hoveriet roterade flygplanet snabbt nos-ned utan större avvi

kelser i roll- eller girplanet omedelbart efter det 400 klaff hade 

fällts ut. Den sannolika förklaringen till den snobba avvikel-

sen från glidbanan är att trimkraften på stabilisatorn försvann 

när klaffvinkeln ökades från 320 till 400
• Detta förutsätter 

stabilisatorstall. 

En speciell följd av stabilisatorstall för flygplan med manu

ellt kontrollerade höjdroder kon vara att spakkrafterna öndras. 

Om strömningen avlöses på stabilisatorns undersida, sugs rodret 

nedåt. Haveritiilbud med Viscount visar, att det då fordras 

mycket stora spakkrafter för att hålla emot. Bilaga 16. 
Detta är också ett känt fenomen för andra flygplan med manu

ellt kontrollerade roder. Det är därför tänkbart att höjdrodret 

gick till fullt utslag nedåt som en följd av att stabilisatorn 

överstegrades och att detta bidrog till den snabba nos

rörelsen. Det tidigare diskuterade slagmärket på höjdrodret 

visar även att rodret kan ha haft en stor nedåtriktad vinkel, 

när flygplanet tog mark. 

För att försöka få en bild av flygplanets rörelse efter utfäll

n1ng av 400 klaff har kommissionen beräknat bana, fart, attityd, 

last faktor etc med is på stabilisatorn. Beräkningen gjordes för 

två höjdrodervinklar. I det ena fallet antogs att piloterna för

sökte förhindra dykningen genom att dra spaken åt sig. I det 

andra fallet antogs att spaken slets ur händerna på piloten och 

att max nedåtriktad höjdrodervinkel erhölls. Bilaga 17. 
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Berökningen visade att dykningen blev ganska långsam vid max 

uppåtriktat höjdroderutslog. För att få en dykning motsvarande 

den kommissionen anser ho förelegat fordrades max roderutslog 

nedåt. Dykningstiden och flygplanets dykvinkel vid nedslaget 

i marken stömde då völ med vörden erhållna vid hoveriet. 

Flygplanets snobba övergång i dykning kon förklaras av stabili

satorstall som resulterade i en så kraftig öndring av spak

krafterna att föraren toppade greppet om spaken, varvid max 

höjdroderutslag nedåt erhölls. Den enda tönkbara orsaken till 

stabilisatorns överstegring nör klaffvinkeln ökades till 400 

ör att stabilisatorframkanten vor belagd med is. 

Is på en stabilisators framkant kan förutom den ovan omtalade 

överstegringen och öndringen av spakkrafterna öven ge en minsk

ning av flygplanets stabilitet, innan stabilisatorn överstegras. 

En sådan stabilitetsminskning kan förklaras på följande sött. 

Störd luftströmning på grund av isen på framkanten minskar den 

kraft stabilisatorn kon åstadkomma öven vid anfallsvinklar som 

ligger völ under stoll. Dörrned minskar den lyftkraftökning mon 

får vid en g1ven anfallsvinkelökning hos stabilisatorn. Proble

met förvärras JU närmare stall mon kommer. Detta hor samma 

effekt som om man minskade stabilisatorns yta allteftersom man 

närmade sig stoll. Resultatet blir en försömrad längdstabili

tet. Man får dessutom en ökad störn ing av flygplanet i tippled, 

när klaffen fölls ut. Nedsvepningsöndringen på stabilisatorn 

ger nu inte tillräcklig ökning av den nedåtriktade trimlasten 

för att kompensera det ökade nos-ned momentet från klaffutföll

ningen. 

Data från färdregistratorn sammanstöllda med yttranden från be

sättningen visade tydliga tecken på minskad stabilisatoreffekt 

hos SE-FOZ under hela flygningen med 320 klaffvinkel. 
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Ungefär 1,5 minuter innan planet tog mark fälldes klaffen ut 

från 200 till 320
• Detta resulterade i en nos-ned stärning och 

en tydlig äkning av last faktor- och häjdpendlingarna under den 

fortsatta flygningen. 

Att stärningarna var onormalt stora indikeras av att styrmannen 

yttrat "Whoops!" och att befälhavaren reagerade med "Slow -

soft", och sedan "Små, små korrektioner, va!". Analys av färd

registratorn visade att sådana störningar ej förekommit vid 

tidigare inflygningar samma dag med detta flygplan. 

Färklaringen till den ökade pendlingen i lastfaktor och höjd 

efter det klaffen fälldes ut från 200 till 320 är att stabili

satorns framkant var belagd med is, som reducerade stabilisa

torns trimförmåga. Stabilisatorn har sannolikt varit nära stall 

utan att en fullständig strämningsavläsning uppstått. 

Isen kan inte ha bildats i det ägonblick klaffen fälldes ut till 

320
• Även vid flygningen med 200 klaff fanns det lastfaktorpend

lingar som, även om de var mycket mindre än vid 320 klaff, tyder 

på försämrad längdstabilitet hos flygplanet. 

Flygplanet har fäljaktligen haft is på stabilisatorn åtminstone 

1,5 minuter före haveriet. 

Undersökningen av flygplan vraket har visat att avisningssystemet 

var frånslaget i nedslagsägonblicket men detta klargör ej huru

vida avisningssystemet var tillslaget under nedgång och inflyg

n1ng. 

Följande operationella argument talar för att systemet varit 
till slaget: 

o. Checklistpunkten "Deicing - As required" lästes ca 
12 minuter färe haveriet då nedgången från marschhäjden påbär
jades. Befälhavaren var känd fär att använda avisningssystemet 

i preventivt sYfte.*) Det är därför sannolikt att avisningssys
temet vor tillslaget eller slags till då punkten lästes. Ett 

*) Enl;gt of t f k o o k • uppg1 er som ram omm1t genom v1ttnesmål från me a-
nikern 1 Växjä (se sid 27) har man använt avisningssystemet 
mellan Kristianstad och Växjä. 
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strömbrytarljud i detta avsnitt kon urskiljas på ljudregistra

torbandet men kon ej identifiera s på grund ovett samtidigt 
radioanrop . 

b. Vindrutetorkarno borde ho isbelagts och piloterna då 

fått en påminnelse bet r äffande tillslagning av avisningen om 

detta tidigare förbis etts. 

c. En audioteknisk analys av ljudregistreringen har visat 

ett strömställarljud ca 1 minut före nedslaget som kan härröra· 

från strömbrytare för avisningssystemet (se bilaga 8). Det är av 

operationella skäl osannolikt att någon av de andra strömställar

na som skulle kunnat vara upphov till detta ljud skulle ho sla

gits till eller från vid detta tillfälle. Bilaga 18. Detta står 

även i överensstämmelse med att det var en icke ovanlig procedur 

att stänga av systemet ungefär vid passage av ytterfyren om be

fälhavaren ansåg att risk för isbildning på flygplanet före land

ning ej längre förelåg. 

Sålunda hor avisningssystemet sannolikt varit tillslaget under 

nedgången och inflygningen till ca 1 minut före nedslaget. 
Slutsatsen att strömställarljudet innebor frånslagning av sys
temet stöds av att undersökningen av flygplanvraket visat att 

avisningssystemets ventiler var stängda vid haveriet . 

Trots att avisningssystemet sannolikt varit tillslaget finns 

som ovan anförts starka skäl för att is bildats på stabilisatorn 

under nedgången, vilket under visso betingelser kon ske om sys

temet ej användes optimalt. 

Följande talar för att systemet ej utnyttjats optimalt enligt 

piloternas flyghandbok: 

a. Ca 12 minuter före hoveriet minskades fueltrim, sanno-
likt till O enligt checklistan. Flygplanet hade då just lämnat 
flygnivå 100 där ytterlufttemperaturen vor ungefär _12aC. Flyg

proven visade att det vid _12aC kon bli frystemperaturer på 

stabilisatorns ytterdel. Nedgången skedde genom moln med under
kylda vattendroppar. Detta hor ökat avkylningen av stabilisatorn 
i jämförelse med förhållandena under proven som ägde rum i torr 
luft och med lägre fort. 
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b. Först ca 4 minuter före haveriet ökades fueltrim till 

100 %. 

c . Ca 40 sekunder före nedslaget passerades ytterfyren. 

Avisningssystemet hade sannolikt slagits ifrån ca 20 sekunder 

dessförinnan.*) Därigenom har tiden för användning av fueltrim 

varit för kort för att möjliggöra borttagning av isen så som 

visas av flygproven och övriga iakttagelser i bilaga 12 och 14. 

Vid flygproven har sålunda konstaterats att skal temperaturen 

hos stabilisatorn, efter det att fueltrim satts i 100 %, når 

plustemperaturer efter någon minut men att den önskade lufttem
peraturen i avisningssystemet +SOOC inte nås förrän efter 
1,S - 3 minuter. Observationer under skolflygning med en ytter
lufttemperatur av _3 0 C (bilaga 14) visar att is som bildats på 
stabilisatorns framkant lossnade först sedan systemtemperaturen 
uppnått +SOoC. 

Hänsyn måste även tas till att temperaturen i stjärtstyrverkets 

avisningssystem i två fall av ett begränsat antal inflygningar 

visat sig otillräcklig, dvs ej nått upp till den i flyghandbo

ken som önskvärd angivna systemtemperaturen. I det ena fallet 

var ytterlufttemperaturen _7°C och i det andra +4°C. Trots åt

gärd från besättningens sida har man inte lyckats uppnå tempera

turen +SOoC. Man måste därför även av denna anledning räkna 

med möjligheten att en sådan undertemperatur i systemet varit 

rådande under inflygningen till Bromma . 

Det är sålunda tekniskt möjligt att förklara hur is kan ha bil

dats på stabilisatorns framkant och suttit kvar även om syste

met har varit tillslaget under flygningen. 

Av intresse blir då att analysera de aktuella instruktionerna 

beträffande avisningssystemets handhavande. 

I bilaga 10 återfinns gällande föreskrifter i piloternas flyg

handbok. Därav framgår att boken uppger en önskvärd temperatur 

*) Detta var en vanlig procedur för att förebygga överhett
ning av avisningssystemet i samband med avbruten inflygning 
och bl a för att undvika att vingarna efter landning är så 
varma att snö kan smälta ach sedan frysa på vingen . 
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i stjärtpartiets avisningssyst em. Denna formulering kan inte 

tolkas så, att det är nödvändigt att hålla den angivna tempera

turen. Färeskrift om minimitempe raturen saknas. 

Nömnda flyghandbok (bilaga 10) innehåller öven en uppgift om 

att en ökning av vingklaffvinkeln då s tabilisatorn är isbelagd 

- särskilt från 320 till 400 
- kan resultera i en attitydfär

ändring med sönkt nos, med otillräcklig häjdroderverkan. Detta 

är inte en adekvat beskrivning på den okontrollerbara dykning 

som kan bli följden . Följaktligen saknas en varning för full

ständig förlust av tippkontroll vid isbildning på stabilisatorn. 

I bilaga 11 återfinns gällande föreskrifter i den av tillverkar

landets myndighet godkända flyghandboken, vilken legat till 

grund för piloternas flyghandbok. Denna innehåller inte några 

bestämmelser beträffande erforderlig temperatur i stjärtparti

ets avisningssystem men uppger att und er nedgång med låg motor

effekt varmluftens temperatur är tillräcklig fär att ta hand om 

svåra isbildningsförhållanden . Boken uppger att man i excep

tionella isbildningsförhållanden eller enligt pilotens bedö

mande kan förbättra varmluftflödet genom att använda upp till 

maximalt tillåten avgastemperatur på innermotorerna. 

Kammissionen finner att dessa föreskrifter ej tillförsäkrar en 

korrekt användning av avisning s systemet. Följaktligen har kom

missionen den uppfattningen att formuleringen i flyghandböckerna 

kan ha bidragit till haveriet . 

2.3 Sammanfattande analys och diskussion 

Av den meteorologiska utredningen framgår att risk färelåg för 

måttlig till svår isbildning under nedgång och inflygning. Sam

tal med besättningar som flugit i området bekräftar, att flyg-
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plan utsatts för isbildning som varierat mellan lätt ach svår. 

I åtminstane ett fall kam isbildningen plätsligt. 

Besättningen på det havererade flygplanet har enligt ljudregist

ratorn inte gjort några kommentarer om isbildning under inflyg

nIngen mot Bromma. Man har dock under slutlig inflygning i moln 

anmärkt att sikten vor så dålig att man knappast såg motorerna. 

Någon varning (SIGMET) för • svar isbildning vor inte utfärdad 

vid haveritillfället. Visso tecken på att isbildningssituationen 

på Bromma ändå var besvärlig nådde aldrig besättningen. 

Efter analys av radiosonderingarna från kl 00 ändrade den 

centrala flygprognostjänsten i Norrköping bedömningen av is

bildningsrisken i ett stort område innefattande bl a Stockholms 

FIR från "måttlig" till "måttlig/lokal t svår". Denna prognos 

(SWC) nådde flygplatserna ca 15 minuter efter flygplanets start 

från Sturup . SWC är emellertid ingen varning och behöver följ

aktligen inte vidarebefordras till redan briefade besättningar. 

Ansvarig för utfärdande av varning (SIGMET) för svår isbildning 

är övervakningskontoret i respektive FIR, i detta fall flygväder

tjänsten på Bromma. SIGMET kan utfärdas antingen på grundval av 

meteorologiska mätningar och observationer eller efter rapport 

från flygplan om svår isbildning. Med det underlag som fanns 

tillgängligt före haveriet bedömde meteorologen att risk för 

svår isbildning ej förelåg. 

Vid inflygning till Bromma erhöll piloten information om vädret 

i inflygningsområdet via kontinuerliga radiosändningar. Visso 

väderelement skall därvid obligatoriskt ingå. Därutöver rekommen

deras i "Bestämmelser för civil luftfart: Flygvädert jänst" att 

s k tilläggsgrupp används bl a när måttlig isbildning observerats. 

På basis av de informationer, som förelåg på flygvädertjänst e n, 

borde tilläggsgrupp om måttlig isbildning i inflygningsområdet 

ha funnits med om rekommendationen följts. 
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Kommissionen har kunnat konstatera att viktig information från 

piloter i luften inte nått fram till flygvädertjänsten. Två pilo

ter observerade strax före haveriet måttlig till svår isbildning 

under inflygning till Bromma (se bilogo 5). 

Det har vidare framkommit att det i isbildningssituationer som 

den aktuella med isbildningsrisken huvudsakligen koncentrerad 

under en inversion är en väsentlig skillnad i värde mellan 

rapporter från startande och landande flygplan . På grund av flyg

procedurerna uppehåller sig ett landande flygplan ofta 5-15 minu

ter inom isbildningsskiktet. Ett startande flygplan däremot 

passerar snabbt isbildningsskiktet och hinner aldrig observera 

ispåslag av samma omfattning. Eftersom rapporter från startande 

flygplan lättare når flygvädertjänsterna är det viktigt med en 

riktig värdering av rapporterna. 

Utredningen har inte kunnat påvisa några fel hos markhjälpmedel, 

som kunnat medverka till haveriet. 

Beträffande besättningssammansättningen kan konstateras att be

fälhavaren had e ca 3 000 timmar på flygplantypen. Inga anmärk

ningar kan re sas mot befälhavarens utbildning. Styrmannen var 

relativt nyanställd i företaget och hade nyligen genomgått ut

bildning på Viscaunt 838. Den aktuella flygningen som ledde till 

have r iet var styrmannens tredje reguljära flygning på den aktu

ella flygplanversionen. Han hade dock flugit ca 300 timmar på en 

annan version av Viscaunt. 

Ljudregistratorn visade att befälhavaren under nedgång och in

flygning ägnat styrmannens flygning speciell uppmärksamhet. 

Detta förhållande kan ha krävt en större del av befälhavarens 

kapacitet än normalt . 

Av färd- och ljudregistreringen framgår att nedgång och inflyg

ning följde de fastställda standardprocedurer som gäller för 

Stockholms terminalområde och Bromma flygplats. Besättningen 

gjorde inte några kommentarer sam visade att den var medveten 

om några onormala förhållanden. Vidare framgår att samtliga 
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kontrollpunkter pa checkliston för nedgang och inflygning ~enom

gatts. 

Avisningssystemet kräver övervokning med lämpligo tidsintervall 

för att erforderlig temperatur skall kunna upprätthallas. Över

vokningen sker med hjälp aven temperaturindikator plocerod i 

tokponelen över befälhovarens plats. Vid kontroll av systemtem

peraturerna kan endast en temperatur at gangen läsas, varför 

piloten maste skifta mellan givare för höger vinge, vänster 

vinge och stjärt. Indikatorn är liten och därför svaraviäst. 

Vid inflygning under instrumentförhallande i ett terminalomrade 

kan man inte förvänta sig att övervakningen av temperaturerna 

i avisnings systemet skall kunna ske med någon högre frekvens. 

Besättningens uppmärksamhet måste spridas på många funktio-

ner. 

Utredningen har visat att flygplanet från en normal flygbana 

snabbt övergått till ungefär lodrät dykning. Flygplanets avv~

kelser i sid- och roll ed under dykningen var obetydliga. Under

sökning av haveriplats och vrakdelar har inte kunnat påvisa 

några tekniska fel på flygplanet före nedslaget. 

Inga rapporter om tekniska problem har förekommit under flygning

en och inga ljud på ljudregistratorbandet tyder på tekniska fel. 

Styrautomaten har ej använts. Inga tecken på felinställning av 

motor eller propellerreglage har kunnat påvisas. Flygplanet var 

landningsklart med 400 klaff vid nedslaget. Avisningssystemet 

var i läget "från" i nedslagsögonblicket. 

Förloppet har sådan karaktär att överstegring av flygplanets 

vinge kan uteslutas. 

Flygplanets dykning inleddes aven snabb nos-ned rotation, som 

uppstod omedelbart efter det att klaffvinkeln ökats till 400
• 

Det enda som kan förklara detta är en överstegring av flygpla-
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nets stabilisator i samband med klaffutfäilningen. Den enda 

tänkbara förklaringen till stabilisatorns äverstegring är is 

på dess framkant, vilket också indikeras av nedsatt löngdsta

bilitet under flygningen med 200 och 320 klaff. 

Av kommunikationen mellan piloterna framgår, att befälhavaren 

vid utfällning av 320 klaff under inflygningen korrigerade 

styrmannen genom att framhålla nödvöndigheten av små korrek

tioner. Befälhavaren kan då ha f e lbedömt situationen och upp

fattat stabilitetsminskning på grund av isbildning som oför

måga hos styrmannen att flyga med precision. 

Flygplanet flögs på flygnivå 100 i en temperatur av ca _12°e 

och var alltså kraftigt nedkylt då höjdminskningen började. 

Avisningen slogs sannolikt till i samband med att nedgången 

inleddes och fueltrim minskades då sannolikt till lägsta värdet 

(O %). Observationer och mötningar som har gjorts under prov

flygningar och linjeflygningar visor, att temperaturen i varm

luftkanalen till stabili satorn kan sjunka långt under det 

rekommenderade vördet om fueltrim minskas till lågt vörde. 

Samtidigt kan temperaturen på stabilisatorns framkant sjunka 

väl under fryspunkten om ytterlufttemperaturen är tillräckligt 

låg. Som exempel kan anföras att under en provflygning då 

ytterlufttemperaturen var _lSoe och indikerad fart 180 knop 

stabiliserades temperaturen i kanalen till stjärtstyrverket 

vid +20oe och på den kallaste delen av stabilisatorskolet vid 

_7°e (bilaga 13, fig 7, 4). Prov visar att med avisningssyste

met tillslaget kan nedkylningen öka vid flygning i moln. 

Under den fortsatta höjdminskningen efter det fueltrim hade 

minskats, ökade luftens fuktighet samtidigt som temperaturen 

låg i området _12° till oOe. Isbildningsrisken ökade kraftigt 

jämfört med förhållanden på den höjd dör fueltrim reducerades. 

Is kan då ha bildats på stabilisatorn. Under de operativa för

höllanden som tidigare diskuterats är det möjligt att låg luft

temperatur i avi sningssystemet inte observerats. Fueltrim om

ställdes visserligen till 100 % men sannolikt för sent för att 
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den erforderliga systemtemperaturen +500 C skulle uppnås och ge 

tillräcklig avisning innan avisningssystemet slogs ifrån strax 

före passage över ytterfyren. Isbeläggningen har därefter tro

ligen ökat under de 50 sekunder som gick innan klaffvinkeln 

ökades till 40°. 

Isbeläggningen störde strömningen över stabilisatorn och för

sämrade dess lyftkraft. Då klaffvinkeln ökades till 40° ökades 

också stabilisatorns anfallsvinkel, varför stabilisatorn över~ 

stegrades och miste största delen av sin lyftkraft. Eftersom 

lyftkraft i detta fall betydde nedåtriktad kraft, fick minsk

ningen av denna kraft till följd en snobb nos-ned rotation 

vilken kan ho förstörkts av att föraren förlorat greppet om 

spaken, varvid maximalt höjdroderutslag nedåt erhölls. 
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3 SLUTSATSER 

3.1 Sammanfattning av undersökningsresultat 

a. Besättningen var certifierad ach kvalificerad att 

utföra flygningen. 

b. Flygplanet hade giltigt luftvördighetsbevis ach var 

utrustat ach underhållet enligt göllande bestämmelser. Vikt ach 

tyngdpunktslägen låg inam föreskrivna gränser. 

c. Inga tecken tyder på att några tekniska fel har före-

legat has flygplanet före haveriet. Det föreligger ej heller 

tecken på brott på flygplanstrukturen eller fel på roderorganen 

före haveriet. 

d. Piloterna var ej informerade om risken för svår is-

bildning i Stockholmsområdet. 

e. Flygplanet flög strax efter påbörjandet av nedgången 

från flygnivå 100 in i ett så gott som kompakt molnskikt i vil

ket isbildning varierande från "lätt" i övre delen till "mått

lig till svår" mellan flygnivå 60 och flygnivå 15 förekom. 

f. Styrautomaten användes inte under inflygningen. 

g. Avisningssystemet var i stängt läge vid nedslaget . 

h. Sannolikt har avisningssystemet varit tillslaget från 

början av nedgången till ca 1 minut färe haveriet. 

i. Tippstörningar i samband med utfällning av 32a-klaff 

tyder på att flygplanet hade is på stabilisatorframkanten före 

haveriet. 

j • Flygplanet var landningsklart med 40a klaff och motor-

reglagen var rätt instöllda. 

k. Flygplanet befann sig på en normal glidbana när det 
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plötsligt dök mot marken. 

l. Dykningen började när klaffen nått 400
• 

m. Piloterna har inte i tid ökat effektuttaget på motor 

2 och 3 för att effektivt färebygga isbildning på stjärtstyr

verket bl a därigenom att de inte använt fueltrim i tillräcklig 

grad så som flyghandboken anvisar. 

n. Piloternas och tillverkarlandets flyghandböcker var 

ofullständiga vad gäller föreskrifter för avisningssystemets 

handhavande och följderna av isbeläggning på stabilisatorn. 

Varningar för fäljderna av ett felaktigt handhavande av ett 

system brukar dock i regel inte införas i officiella flyghand

böcker. 

o. Stabilisatorn har isbelagts och isen har stört ström-

nlngen kring stabilisatorn, vilket fått till följd att denna 

överstegrats då vingklaffutslaget ökades till 400
• Flygplanet 

blev då okontrollerbart samt övergick i brant dykning och have

rerade. 

3.2 Sannolik haveriorsak 

Haveriet har orsakats av att stabilisatorn överstegrats på 

grund av att luftströmningen kring denna störts av isbelägg-

Orsaken till att is bildades är att avisningssystemets tempe

ratur har varit för låg på grund av otillräckligt effektuttag 

på motor 2 och 3 under lång tid. Detta kan hänföras till 

ofullständigheter i piloternas flyghandbok beträffande hand

havande av avisningssystemet, vilka i sin tur torde bero på 

ofullständigheter i den av tillverkarlandets luftfartsmyndig

het utarbetade flyghandboken . Otillräcklig information i pilo

ternas flyghandbok om följderna av isbildning på stabilisatorn 

kan också ha inverkat. Piloterna har ej heller blivit infor

merade om färekomst av svår isbildning i Stockholmsområdet . 
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4 REKOMMENDATIONER 

1. Föreskriven minimitemperatur i avisningssystemets 

luftkanal till stjörtstyrverket för Viscount skall vara +50aC 

eller den temperatur som kon komma att faststölias av luft

fartsmyndigheten. 

2. Lömpligheten av att installera en anordning som var-

nor för underskridande av minimitemperaturen i samma kanal bör 

utredas. 

3. Om minimitemperatur inte kon hållas i luftkanalen i 

situationer då isbildning ej kon uteslutas, skall landning ske 

med det klafflöge som fastställs av luftfartsmyndigheten. An

ledningen till restriktionen är risken för fullständig förlust 

av tippkontroll i händelse av is på stabilisatorn. Motivet för 

restriktionen skall infäras i flyghandboken. Jämför Annex 8 

to the ·Convention on International Civil Aviation, Port III, 

Chapter 9. 

4. Bestämmelserna rörande uppföljning eller komplettering 

av vid starten lämnad meteorologisk information till flygplan

besättningar bär äverses . 

5. Bestämmelserna rärande isbildningsrapportering mellan 

piloter, meteorologer och trafikledare bör överses. 

6. Bestämmelserna rörande tilläggsgrupper i ATIS-

rapporter (Air Traffic Information Service) bör överses, sär

skilt vad gäller iakttagen eller bedämd isbildningsrisk. 

7. Luftfartsverket bär i samråd med SMHI, flygfäretagen 

och flygskolorna verka för fördjupade insikter om isbildningens 

fysikalisk-meteorologiska och tekniska aspekter hos meteoro

loger, flygande personal och trafikledare . 
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5 VIDTAGNA ÅTGÄRDER 

Kommissionen hor genom skrivelser till luftfartsverket i janu

ari 1977 begärt åtgärder fär att åstadkomma säkrare operativa 

rutiner vid inflygning under nedisningsförhållanden samt att 

hos flygande personal öka kännedomen om riskerna med isbildning 

på stabilisatorn. 

Den medicinska rapporten har under hand överlämnats till luft

fartsverket, som vidtagit åtgärder för att förbättra kontrollen 

att föreskrivna medicinska undersökningar utförts innan certi

fikat utfärdas eller förnyas. 

Stockholm i oktober 1977. 

G Steen 

Å Duvander W von Döbeln 

G Liljequist Å Röed 

/ . , 
A Rosen 
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