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1. Planlegging & 
forberedelser

PLANLEGGING: 

• Mørektid gir kortere dager – Sjekk alltid twilighttabel for når skumring inntreffer. 
Se http://www.civiltwilight.me/ct.php 

• På vinterstid I Nord-Norge kan det være hensiktsmessig å gjennomføre “mørkeutsjekk” 
for å kunne fly VFR natt og utnytte flere timer av døgnet. Ta kontakt med skolesjef eller
instruktør ved behov

• Rutevalg: Navigasjon er mer krevende vinterstid. Kjent oppfang langs bakken blir
fort usynlig under snøen. Bruk heller større konturer i terrenget, tydelig markerte
objekter og benytt navigasjonsplan. 

• Bruk av alternates (flyplass/driftssted):
• Husk at flygeren skal bare benytte flyplasser og driftssteder som egner seg til den 

aktuelle typen luftfartøy og drift. Er rullebanen brøytet ved alternativt landingssted?

• Se “Del-NCO, NCO.OP.100”

• Husk at LT har iverksatt elektronisk avtale om P-FLY kort. Denne må signeres på
nettkurset I “min idrett” ved bestått nettkurs før du kan benytte deg av P-FLY avtalen. 
Legg merke til innflygingsmønster ifm. bruk av ukontrollerte flyplasser utenom
åpningstid samt bruk av blindmeldinger.

• Klær og nødutstyr:
• Er du i stand til å overleve I terrenget langs ruten du skal fly? 

• Kle deg alltid for å kunne klatre ut av et potensielt flyvrak langs ruten og pakk med deg nok
isolerende klær.  En lur ting kan være et personlig“survivalkit” med kniv, fyrstikker, nødbluss, 
jervenduk o.l. Man trenger ikke dyrt utstyr- en søppelsekk kan fungere som dampsperre I stedet
for fjellduk og tau/paracord kan brukes til å bygge gapahuk, truger etc. Vær kreativ!

• “1 min regelen” = 1 min flyging tilsvarer ca.1 time marsjing over øde og flate områder.

• Se “Forskrift om flyging med en-motors luftfartøy i fjell og øde områder I Norge og på Svalbard –
BSL D 1-8” – Gjelder blant annet krav og anbefalinger til flyging på eksempelvis Finnmarksvidda

http://www.civiltwilight.me/ct.php


FORBEREDELSER

• Flyplassforhold: Les alltid SNOWTAM (gyldig 24t)
• En kjapp repetisjon på vedlagt SNOWTAM;

• A: Flyplass (Tromsø),            B: Dato (24.Jan, kl. 0752 zulu)  

• C: RWY (18) – SNOWTAM oppgir laveste RWY nummer først

• F: Runwayconditions (Code 7 = Ice) på 1. 2. og 3. tredjedel av rullebanen

• G: Gj.sn.Dybde contamination (XX= Dybde ikke definerbar/irrelevant),  

• H: Braking action (bremseffekt på 1., 2. og 3. tredjedel av rullebanen).  4=Medium 
to good, 5=Good

• N: Contamination taxiways (J closed ENTC). Twy Y 7-9 = Ice – Frozen ruts/ridges

• R: Contamination aprons (Apron Widerøe 7-9) = Ice – Frozen ruts/ridges

• T: Fri tekst
• For mer informasjon om SNOWTAM, se:

https://www.ippc.no/ippc_doc/SNOWTAMhelp.pdf

• Glatt rullebane (F. eks medium to poor 3/2) betyr at du kanskje ikke har autoritet
på rorene ved landing dersom sidevind. En tommelfingerregel kan være å halvere
max crosswind component dersom SNOWTAM melder RWY conditions MEDIUM 
(3,3,3). I bildeksemepelet nederst venstre ser vi at dersom brakingaction MEDIUM 
blir max CWC inkl. Gusts redusert fra 34 kts til 20 kts!

• Husk at en landingsplass som ikke er brøytet til sin fulle bredde kan gi oss et 
inntrykk av at vi ligger for høyt eller lavt på finale. Har du tilstrekkelig informasjon
om banens brøyteforhold? 

• Bare 5cm snø på RWY kan gi fatale konsekvenser; Luftfartsulykke med DA42 NG, 
LN-FTM ved Trysil flyplass 2017

• SHT-rapport https://havarikommisjonen.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-15

Contamination codes

Max crosswind component ved ulike RWY conditions - 737-800. Legg merke til TORA/LDA intervallet mellom braking action good til medium. 

https://www.ippc.no/ippc_doc/SNOWTAMhelp.pdf
https://havarikommisjonen.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-15


VINTERVÆR:

Raskere værskifte og mer utfordrende vær vinterstid enn
sommerstid!

- Whiteout
- Oppstår som regel i overskyet vær og over snødekte områder uten kontraster. 

- Vurder planlagt rute opp mot skydekkeforhold og «kontraster langs bakken». 

- VFR on top
- Kan bli meget krevende dersom man må gjennomføre nedstigning med liten avstand til skyene og mot hvit 

snødekt bakke. Hvordan skal man skille skyer fra snødekte fjell i denne situasjonen? Har du en plan dersom 
«hullet» ved ankomststed tetter seg igjen?  Det er flere  tilfeller i Norge hvor «VFR» piloter har havnet i IMC 
forhold og mistet kontroll over flyet

- https://havarikommisjonen.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2017-07

SPESIELLE VÆRFORHOLD 

- Fjordvind
- «Boraeffekt» – Kald luft søker mot lavere terreng. Innlandsluften strømmer ned mot kysten og kan minne om 

«en elv som strømmer fra høyt terreng til havnivå». Dette kan merkes spesielt inni dalføre hvorav motvinden 
blir sterkere enn hva prognosene tilsier. Fenomenet oppstår som regel i høytrykkssituasjoner og generelt 
stabilt vær.

- Luft fra havet
- Inne i fjorder kan man oppleve kraftige nedadgående luftstrømmer og sterk turbulens (fjordvinden som består 

av kald og stabil luft). Her kan man oppleve såpass kraftig synk at selv med max turtall ikke oppnår stigeevne. 

- Når denne luften kommer ut over varmere hav (f. eks yttersiden ved Senja) blir den ustabil. Konsekvens: Kraftig 
turbulens rett utenfor land. 

https://havarikommisjonen.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2017-07


2. Daglig 
inspeksjon av 

fly

PUNKTER

Bruk av motorvarmer:

• Husk å bruke motorvarmer på DAY i forkant av DI. Prosedyre for SMS -tjenesten 
ligger på hjemmesiden.

Drenering av tanker: 

• Faren for at vann kondenseres i drivstofftankene er større på vinteren. Drener alle 
punktene nøye. Det kan være lurt å tanke flyet fullt før man forlater det etter 
flyging, hvis dette er mulig (Fyll tankene helt opp iht. Klubb SOP)

• Det kan være vanskelig å få drenert tankene skikkelig når temperaturen er under 
frysepunktet. Sjekk også at lufting på tankene er åpen. 

Drivstoffylling: 

• Den lave luftfuktigheten en klar og kald vinterdag øker risikoen for statisk 
elektrisitet – husk jording. 

Motorrom: 

• Et ofte oversett sjekkpunkt er veivhus ventilasjon. Ventilasjonsrøret er som regel 
montert på brannskottet. Tetter dette seg av snø eller is, kan man risikere økt trykk i 
veivhuset, med oljelekkasje som resultat. 

Kabinvarme:

• Kontroller slangen i motorrommet for hull/lekkasjer. Dersom du føler svimmelhet, 
hodepine eller trøtthet i hodet etter oppstart –> Steng kabinvarmer og åpne for 
lufting (Air, vinduer). En karbonmonoksidlekkasje er luktløs, smaksløs og usynlig, og 
kan gi et dødelig utfall. Kabinvarmeren brukes mer flittig på vinteren så sjekk 
punktet nøye.



3. Oppstart

• Husk at flyet kan «skyte fart» fremover når du starter opp. Har du klar bane 
fremover dersom dette skulle skje og parkeringsbrems ikke fungerer? 

• Kaldtvær fører ofte til mer priming av motoren – husker du prosedyre og 
memory items ved motorbrann under oppstart?

• Unngå for mye priming. Sjekk flyets POH for korrekt oppstart vinterstid.
• Repeter håndgrep/flow for motorbrann ved oppstart (Både dersom motor starter eller ikke 

får start) 

• Ved taxiing er det meget viktig å holde farten nede – spesielt på vinteren og ved 
glatte forhold på banen. Dersom is på TWYs, gjør korrekt korreksjon med 
balanseror inn i vinden mens du taxer. Dette kan utgjøre en liten, men viktig 
forskjell for manøverbarheten til flyet på glatte forhold og potensielt føre til at 
du unngår å skli av banen. 

• Pass på at vingetippene ikke treffer høye brøytekanter (Stort sett ikke noe 
problem på ENDU, men typisk for mindre flyplasser).

• Etter start, la motoren bli skikkelig varm (grønt område), før man tar run up, 
ellers vil motoren bli utsatt for unødig slitasje – tar lenger tid enn normalt 

• Typisk på Bardufoss er at det begynner å dugge inni cockpiten pga. lav 
lufttemperatur og høyere luftfuktighet inni cockpit (kondens/varmestråling fra 
piloten). Ta alltid med en tørr klut eller skinn til å tørke vekk dugg og rim på 
innsiden av cockpitvinduet. 

• Run up – Øke throttle jevnt og husk stikke i magen. Husk å følge med på utsiden 
av flyet at du ikke begynner å skli fremover under run-up! 

• Dersom det er for glatt underlag, spør tårnet om du kan gjennomføre runup på RWY eller et 
annet egnet sted (F. eks DE-ICE området dersom du er i Tromsø). 

Smarte tips fra “smartpilot Canada”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mfn4w80MY0g 



5. I Lufta

• Flyging over snødekte områder/kalde vinterdager 
kjennetegnes ofte ved krystallklar luft og lite turbulens, men 
kan gi noen nye utfordringer; 

• Navigering ved hjelp av landemerker og bruk av kart er mer utfordrende 
på vinteren 

• Snølaget kan viske ut konturer og oppfang langs bakken. Navigering ved 
hjelp av landemerker som vann, innsjøer, myrer o.l. blir også mye 
vanskeligere på vinteren.

• Ha oppdaterte kart, legg ruter via landemerker som er lett 
gjenkjennelig på lange avstander. Benytt gjerne ADF og VOR 
radialer for å kryssjekke posisjoner underveis. Husk å 
identifisere signalet først og sjekk NOTAM (Kan hende at 
stasjonen er INOP eller U/S).

• Lav høyde i et referansefritt landskap gir en overhengende 
fare for white out og påfølgende fare for havari, såkalt
”Controlled Flight Into Terrain - CFIT” . Spesielt i gråvær, 
snøvær, dis eller dårlige lysforhold. Unngå flyging lavt over 
snødekt landskap med dårlige referanser f.eks. lavt skydekke 
eller kraftig motlys. 

• Husk å sjekke motoren for forgasserising – bruk Carb.heat
med jevne mellomrom. 



6. Ising

• RIMIS
Har ofte en ruglete, melkehvit overflate med luftlommer. Den bygger 
ofte sakte og sees på vingens forkant. Denne typen øker ikke vekten 
dramatisk.

KLARIS
Hvis dråpene er underkjølt fryser de fast, og det dannes klar is. Iblant 
fryser ikke dråpene ved anslag umiddelbart, men spres utover i 
luftstrømmens retning opptil flere cm. Veksten av islaget kan være 
hurtig, og denne is typen er det vanskelig å bli kvitt. Smeltingen av 
isen foregår langsomt selv om man klarer å komme inn i varmluft med 
flere plussgrader.

BLANDET IS
Kombinasjonen klar is og med stor klebeevne og ruis er den farligste 
varianten. Slik is formes gjerne på vinge og haleflater.

AOPA (Air safety foundation) har utarbeidet en detaljert veileder for ising. 
Omfatter de fleste utfordringer rundt ising og viser til et bredt utvalg av 
ulik ising og hendelser relatert til dette. Anbefales på det sterkeste!

• https://www.aopa.org/-/media/Files/AOPA/Home/Pilot-
Resources/ASI/Safety-Advisors/sa11.pdf

NB! Ved avgang må flykropp, vinger og haleparti være fri for snø. Da er det ingen 
tid til å oppfatte eventuelle forverringer av flyegenskapene og foreta mottiltak!

En oppbygging av is på bare en halv centimeter på forkanten av vingen øker 
steilehastigheten med 25-40 knop. Halepartiet på småfly samler is gjerne 3-6 
ganger raskere enn på vingen

Nyttig casestudie om det å bli fanget i isingsforhold: 
https://www.aopa.org/Training-and-Safety/Online-Learning/ 
Accident-Case-Studies/Trapped-in-Ice /Accident-Case-
Studies/Trapped-in-Ice

https://www.aopa.org/-/media/Files/AOPA/Home/Pilot-Resources/ASI/Safety-Advisors/sa11.pdf
https://www.aopa.org/Training-and-Safety/Online-Learning/Accident-Case-Studies/Trapped-in-Ice


6. Ising

Forgasserising:

• Forgasserising er vanligst ved temperaturer mellom -5C og +15C, men er heller ikke 
uvanlig mellom -12C til +25C 

• På fly med fast propell, merker man forgasserising ved at motorturtallet senkes 
gradvis, og motoren går ujevnt 

• Forgasservarmeren virker best ved høyt effektuttak. 

• Hvis fare for/mistanke om forgasserising – Sett på forgasservarme 

• Luftfuktigheten er en vesentlig faktor. Risikoen for forgasserising øker ved flyging 
over åpent vann, og i nærheten av skyer og i nedbør. Forgasserising oppstå plutselig, 
etter en lang flyging, hvis forholdene endrer seg.

• Vær klar over at brennstofforbruket øker ved bruk av forgasservarme. Enkelte 
motorfabrikanter oppgir at forbruket kan øke med så mye som 20%. Forgasserising 
kan også oppstå under operasjoner på bakken.

• En ekstra motorprøve med forgasservarmen på, kan være lurt før avgang. På denne 
måten forsikrer du deg om at det ikke har bygd seg opp is før avgang. Vær 
oppmerksom på at luften normalt ikke er filtrert ved bruk av forgasservarme.

• Husk Carb.heat ved descend og gi gjerne litt ekstra turtall ved hver 500 fot under 
lengre descend (for å unngå at motoren kjøles kraftig ned). 

• I Januar opplevde jeg på en CAVOK dag med minus 15 grader, tørr og stabil luft over 
Troms hvorav turtallet begynte gradvis å reduseres da jeg kom ut over Senja. Høyere 
luftfuktighet og varmere temperatur førte til økt fuktighet i luften selv om det var 
klar himmel og ingen dis eller skydotter. Etter 2 min med Carb.heat på var problemet 
løst. Husk å jevnlig sjekke carb.heat selv om været og forholdene fremstår som 
«isingsfri».  



7. Nødlanding

• Nødlanding på vinteren kan stille oss for andre og kanskje større utfordringer 
enn en nødlanding om sommeren. Sommerstid kan det godt være et alternativ 
å lande på et åpent vann eller sjø. Vinterstid er dette alternativet direkte 
livstruende. 

• Vann og myrområder som er frosset til kan imidlertid være gode alternativer 
for en vellykket nødlanding 
https://www.youtube.com/watch?v=JDQVN_G1bM4

• ELT har noe begrenset rekkevidde hvis du skulle være uheldig å havarere 
mellom to fjell eller i meget kuppert terreng. Hvis mulig, aktiver ELT så tidlig 
som mulig i luften eller ta med deg ELT (hvis mobilt ELT-utstyr på flyet) opp på 
nærmest fjelltopp for å få bedre signal. 

• Husk at redningssentralen vil iverksette søk langs din oppgitte rute i 
reiseplanen. Ha dette i bakhodet dersom du skal forlate flyvraket. 

• Dersom uhellet er ute og du må overleve på vidda; Prioriter å lage et shelter
(enten fra flykroppen eller grav en snøhule/kantgrop) og isoler deg så godt som 
mulig. Det blir som regel kaldest i bunn av dalførene i Troms på vinterstid så 
planlegg bivuakk høyere opp i terrenget.Plast kan benyttes som dampsperre (f. 
eks plastposer utenpå sokkene inni skoene). Du må trolig bruke snøsmelting for 
å skaffe deg vann, noe som er utfordrende da du må bruke egen kroppsvarme 
til dette. Hold deg i bevegelse dersom lave temperaturer og planlegg en rute 
mot bebyggelse, hytter, skispor/scooterspor, eller søk mot lavere terreng hvor 
det renner elver for videre overlevelse. Sjekk med jevne mellomrom 
mobildekning da dette sporadisk kan treffe ved enkelte topper, åskammer o.l i 
Troms og Finnmark. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDQVN_G1bM4

