
Nyhetsbrev nummer 7 2021
Då SSA har brutet räkenskapsår så skall medlemsavgiften (500 kronor) inte betalas
förrän senst den 1/5 2022. Inget hindrar dock att ni betalar innan dess!. Påminnelse om detta

kommer under senvintern. Betala gärna med Swish QR kod nedan.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du
vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Bröder och Systrar Sjöflygälskare!
Jag tänkte försöka sammanfatta det gångna året, som till skillnad från det förra
årets "Annus Horibiles", ändå har utvecklats relativt väl. För SSA:s del har det tom
varit bråda dagar med mycket arbete. Försäkringsfrågan har rotts ända in till land,
med 2 bolag som bibehåller en viss konkurrens och lägre premier än vad som
skulle ha varit fallet utan SSA:s arbete. 

det initiativ som spanjorerna tog redan i början av 2020 om att bilda en Europeisk
Sjöflyg Federation (ESF) har fortgått trots uppskjuten tidsplan pga C19. I slutet på
september var jag och Filip i Porto Pollenca för den första kongressen med syfte att
bilda federationen. Representanter från SP/D/IT/N/F/CH/PL med flera var på plats.
Arbetet sedan dess har varit intensivt med att skapa en juridisk form och stadgar. 
Det finns dock vissa kulturskillnad mellan spanjorer och oss skandinaver på hur en
federation av den här typen skall arbeta och ledas. 

Syftet med ESF är bla att bevaka sjöflygets intressen  och behov gentemot EASA
(tänk LAPL där EASA "glömde bort sjöflyget"), samt att bevaka och påverka
lagstiftningsförslag och regelförslag som kan ha betydelse för möjligheten att
bedriva sjöflyg. Vi  återkommer med mer information löpande.

SSA har ansökt och beviljats medel från Transportstyrelsen för att befrämja och
förbättra flygsäkerheten inom sjöflygeriet. Vi arbetar intensivt på detta program som
kommer att vara klart inför säsongen 2022. Detta kommer också att ha bäring på
våra framtida försäkringspremier - inga haverier = låga premier.

Under 2022 planerar vi för fullt ett Fly-In i Idre andra helgen i augusti. mer om detta
lite längre ned i SFN.

Och slutligen, önskar vi i styrelsen Er alla en fantastiskt GOD JUL
och ett GOTT NYTT 2022.

Flyg försiktigt och med eftertanke!

https://gansub.com/subscription/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/unsubscribe/


Fly-Safe-Tankar

Det här haveriet handlar om vad som kan gå fel när man landat och seglar. Kanske
sänker man garden lite för att man faktiskt har landat och lägger flygningen till
"handlingarna som en lyckad flygning". Flygningen är INTE över innan maskinen
ligger förtöjd i hamn! 

I detta fall var det fråga om 2 mycket erfarna piloter från Tyskland. Befälhavaren
och PF var CRI(S) med nästan 2500 hrs. PM hade drygt 1800 hrs. Flygplanet en
C206 på Wip amphibieflottörer. Det framgår dock inte hur många timmar/landningar
på sjö piloterna hade.

Efter tankning och start vid Feringe flygplats flög besättningen till sundet mellan
fastlandet och Visingsö för start och landningar. Vädret var vid tillfället bra MEN det
blåste 15 kts med 25 i byarna med uppskattad våghöjd på 1 meter och en
signifikant våghöd på 1,5 meter. Lite oklart hör höga vågorna var vid
landningsplatsen. Biträdande föraren uppger ca 0,3 - 0,4 meter. Ett första
landningsförsök gjordes varpå omdrag gjordes  efter studs, kanske pga sjöhävning.
Nytt landningsförsök påbörjades och fullföljdes. Efter landningen diskuterades
våghöjd och vind varefter beslut togs att avbryta övningarna och flyga tillbaka.
Därefter togs också beslut att segla med avslagen motor.

Därefter var förloppet ganska snabbt och flygplanet tippade långsamt åt höger och



sjönk, men förblev flytande med flottörerna på ytan. Båda förarna tog sig ut och
började simma mot land, varvid befälhavaren drunknade.

Vid haveriutredningen och efter förhör med bitrådande föraren framkom att
vattenrodret INTE hade fällts upp innan seglingen påbörjades. På bilden nedan
med inritad kraftpåverkan av vind och vattnets relativa rörelse blir det tydligt att de
nedfällda vattenrodren vill vrida nosen FRÅN vinden. Vilket av dessa två moment
som kommer att vara störst beror på vindhastigheten och hastigheten genom
vattnet vid seglingen. SHK har gjort överslagsberäkningar som visar att vid 15 kts
vind, räcker det med ca 2 kts fart genom vattnet för att de båda motverkande
momenten skall balansera. Vid byvind på 25 kts som rådde vid detta tillfälle kan en
gir snabbt uppstå så att flygplanet vrids mer parralellt med vågorna och ena vingen
mot vinden och en samverkan uppstår som tippar flygplanet

Jag vill också tilläga att båda piloterna tog på sig flytvästarna EFTER landningen
och precis innan seglingen påbörjades. Befälhaveren hade en uppblåsbar
seglarväst som dessutom var marinblå till färgen. Den var dessutom inte en
räddningsväst som vänder den nödställde på rätt köl och hade inte heller en krage
för att hålla upp huvudet ur vattnet. Det är en billig livförsäkring att ha en riktig
räddningsväst på sig och att ta på den innan man lämnar bryggan och inte ta av
den innan flygplanet är förtöjt vid bryggan. Och, om flygplanet flyter upp och ned
med flottörerna på ytan, klättra upp och sätt dig/lägg dig ovanpå och aktivera PLB:n
som skall sitta i bältet,

SLUTSATS OCH LÄRDOM

* Vattenroder skall bara vara nedfällt vid taxning

* Använd alltid en godkännd räddningsväst och ha den på.
Länk   https://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/RL2015_06_sjoflygplan_Visingso.pdf

https://gantrack5.com/t/l/6477010/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/


Teknikhörnan

Att vara eller inte vara för 100LL i EU
Eu commissionen har tagit ett beslut att inkludera Tetraethylbly (TEL) på den sk
REACH listan som kräver specialtillstånd för att hanteras inom EU. Just nu är det
oklart exakt vad detta innebär men det KAN innebära att om ca 3 år kan det bli
betydligt dyrare med 100ll bränsle, eller att det inte kommer att finnas
överhuvudtaget. Goda nyheter i sammanhanget är det jobbas febrilt på att hitta
alternativ till TEL.  Textron har alldeles nyligen tillåtit användning av blyfritt för
c172/C182. Se nedan.

Vi kommer givetvis att bevaka detta och informera vad som händer. Länk nedan

https://www.flyingmag.com/story/news/new-fuel-cessna/?
utm_source=internal&utm_medium=email&tp=i-1NGB-Et-Wc7-1MVXI3-1c-K4xX-

1c-1MVhDw-l6iDUGON2c-8sqFs

Lite info om sjöflyghamnar runt om i landet och
N/FIN

Behöver ni bensin eller bara vill landa och sträcka på benen så har ni plats,
kontaktperson och telefonnummer nedan. Det är viktigt att ringa i god tid om ni

behöver bensin.

https://gantrack5.com/t/l/6477011/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477011/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477011/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/


Sverige
* Åviken Fly Camp High Coast AB, Mats Norberg 070 488    68 07

*Täby, Hägernäs, Jan-Ola Karlsson 073 533 74 58

* Piteå Sjöflyghamn, Roger Pettersson, 073 385 87 06

* Klimpfjäll Sjölyghamn, Norrhelikopter, 0940-71088

* Ivö sjöflyghamn, Filip Nilsson, 070 608 41 00

* Gautosjö Sjöflyghamn, Bengt Marklund, 070 375 01 86

* Bredåker sjöflyghamn, Tommy Sundqvist, 073 370 08 00

*Älvdalen sjöflyghamn, Per-Gunnar Jonsson, 073 800 45 25

* Tärnaby sjöflyghamn, Morgan Bylin, 070 221 93 91

* Sällsjön sjöflyghamn, Figge Eliasson, 072 716 20 14, 0647-662014

*Kurravaara sjöflyghamn, Olle Persson, 072 733 88 38

* Järpen/Åre sjöflyghamn, Mats Rönning, 070 541 38 22

* Gnesta/Vängsö, Anders Olsson, 070 641 66 01 (helst sms)

*Flåren sjöflyghamn, Anders Gröndahl, 070 537 60 30

* Arvidsjaur, Ulf Levander, 070 520 46 00

* Resele/Myhre, Sören Fagerberg, 073 241 00 21

Finland
I Finland så har vi inte särskilda sjöflyghamnar eller dylikt (Ivalo kanske den enda),
för det mesta är det frågan om privatpersoners bryggor eller stränder som används

oregelbundet av flere sjöflygare.Dock är det i Finland möjligt tack vare
allemansrätten att utnyttja sjöar och stränder tillfälligt för detta bruk.Vissa havs- och
sjöområden är dock begränsade att utnyttjas av motordrivna fordon (dvs motorbåtar

och snöskotrar), men det finns gott om information ang detta på nätet med bla en
geokarta app.

https://vayla.fi/sv/trafikleder/farleder/omraden-med-forbud-och-begransningar-som-galler-
sjotrafiken

Det bör märkas att i Finland är tolkningen det att sjöflyget blir till båttrafik efter
landningen, dvs när du sjörullar till stranden så följer du sjöfartsregler och

begränsningar såsom fart och begränsningar ang landstigningar
(naturskyddsområden o dyl).Transportstyrelsen i Finland har delgett en

memorandum som ger sjöflygare ett allmänt tillstånd att använda vatten (och is-)
områden för tillfälligt bruk.

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/vesilentaminen

Tyvärr är just denna text inte tillgänglig på svenska, men huvudpunkten är att enligt
lag (Lag om Lufttrafik 24§) och förordning är det lagligt att flyga sjöflyg.Mikko och
Rami i vår sjöflygklubb håller på att utveckla en app som skulle ge mera samlad

information för sjöflygare ang hamnar och platser som kan utnyttjas, möjligen med
PPR tillstånd från mark/strandägaren.

Det finns flera ställen, men det är krävs insiderinformation !

https://gantrack5.com/t/l/6477012/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477012/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477013/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/


Norge
http://sjofly.nlf.no/

https://www.kilensjoflyklubb.no/links

Karta N/S/SF
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?

hl=en_US&ll=41.27804820857441%2C15.046253799999938&mid=1zzCIwkemGMRvfRYFe-
mepoUwHM8&z=2

Och lite från TS samt regler

Jaha ja, då har vi fått en liten Julklapp från TS. Nya (höjda avgifter) 
Nya avgifter från årsskiftet

TS höjer flera avgifter inom luftfartsområdet bl.a. för certifikat och andra personliga
behörigheter

samt ex.vis för verkstäder.

Återgång till 30-dagars betaltid
Med början den 1 januari 2022 återgår betaltid för fakturor från TS till det som var

före COVID d.v.s.
30 dagar.

Kulturhistoriska intressanta luftfartyg undantas från avgifter
Fr.o.m. den 1 juli 2021 blev det möjligt för rubrikens luftfartyg att slippa betala

registerhållningsavgiften och luftvärdighetsavgiften. TS tar dock ut en
prövningsavgift på 1400 kr för

att bedöma om luftfartyg är att anse som kulturhistoriskt intressanta.

Här hittar du aktuella avgifter (OBS, mycket scrollande för att hitta)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i- nummerordning/2016/?
RuleNumber=2016:105&RulePrefix=TSFS

Info från möte med Allmänflygsäkerhetsrådet som Per-Åke

https://gantrack5.com/t/l/6477014/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477015/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477016/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477016/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477016/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477017/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/
https://gantrack5.com/t/l/6477017/2_NTI5OTUyNzUzNDc=/


Hedlund var med på 18 november 2021
Först informerade Magnus Axelsson att det hittills i år konstaterats 20 olyckor inom
GA vilket är 20 för många.

I avsnittet Basic Instrument Rating, BIR; som skall ersätta nuvarande EIR, har
konstaterats i möte mellan högsta ledningen inom EASA och motsvarigheterna
inom FAA, att Europa har betydligt lägre andel piloter med IR än USA; Europa ca
14% medan USA har ca 50% och har dessutom lägre olyckstal.
Vid det mötet och på stående fot uttryckte det högsta ledningen inom EASA att
detta måste åtgärdas på något sätt. Läs vidare nedan.

Ingrid Lindén informerade om Trspst föreskrift 2021:103 som skulle komma ut
beslutad den 19 november med giltighet från den 15 december 2021. Framförallt
innebär föreskriften:               
Alla äldre UL-B maskiner som i fortsättningen kommer att betecknas som NUL skall
följa DEL NCO i fortsättningen vilket även gäller Nationella Lätta Luftfartyg, NLF
som får en maxvikt på 600 kg.

Jerry Köhlström informerade om nya Nationella luftvärdighetsregler, AIR.
Underhållsföreskriften TSFS 2012:85 skall ersättas och ny/nya är på remiss.
Förslaget öppnar upp att NUL och NLF kan ha eget underhåll med AMP och kan ta
hjälp av verkstad, DEL-CAMO eller NLO Nationell Luftvärdighetsorganisation.
NLO gäller för Bilaga 1 maskiner.
Ny remiss ligger ute om LV-handlingar. Här skall TSFS 2016:40 och 2018:34
ersättas.
Ett bevis för den flexibilitet som numera syns inom Trspst är att 3 individer luftfartyg
redan erhållit godkännande för 600 kg och klassas alltså som NLF, trots att reglerna
ännu inte är på plats.

Sandra Aldin informerade om förändringar och utveckling inom sektionen
Utbildning.Framförallt informerades och diskuterades den nya BIR Basic Instrument
Rating som ersättare för EIR. Den har funnits ett tag och lovordades av ett antal
mötesdeltagare framförallt för

 att den kan genomföras på ca 80-100 timmar jmfrt med tidigare 200 fasta timmar,
 att den ger möjlighet att lagligt flyga i IMC och Approach
 skolningen bygger på utbildarens bedömning av elevens kompetens,
 flygprovets genomförande beslutas av utbildaren
 inga bundna timmar

Övergångsregler från EIR till BIR:
Svensk uttolkning av reglerna grundar sig på Förordning 2020/359 från 8
september 2021 som är nu gällande regelverk och nya utbildningar sker under det
regelverket.
EIR-certet gäller t.o.m. den 8 september 2022 men om man fortsättningsvis efter
det datumet skall kunna flyga IR behöver innehavaren förlänga/förnya sin
behörighet enligt de nya reglerna genom en ansökan som ger en automatisk
behörighet enligt BIR för modulerna 1 och 3 och även teoridelen.
Däremot gäller att flygprov skall genomföras även för den som har behörighet för
modulerna 1 och 3 också detta senast den 8 september 2022.



EIR förlängning i övrigt och senast den 8 september 2022:
- Extra träning för modul 2
- Vid flermotorig behörighet utbildning i modul 4
- Flygprov för BIR
Det framkom vidare att bl.a. Sverige drivit på för att både ATO och DTO skulle
kunna vara behöriga att utbilda för att få ett ordentligt genomslag bland piloter.
Tyvärr föll DTO bort i slutänden, varför och hur visste ingen men det konstaterades
av flera att för en bred spridning krävs att även DTOer får utbilda i BIR.
Eldrivna icke-komplexa luftfartyg;
Sandra inledde sin information med att berätta att endast ett luftfartyg är godkänt i
Sverige för utbildning och det är Pipistrel.
För att kunna göra det har Trpst använt sig av undantagsmallen 71(2) och införde
därefter föreskrifter om godkännande.
Däremot har det visat sig efter invändningar från EASA och som godtagits av Trpst,
att de föreskrifterna som blev resultatet av undantaget, inkräktade på EASAs
bestämmandeområde.
Trpst har därefter återtagit föreskrifterna och upphävt dessa per den 31/12 2021.
Föreskrifterna ersätts av ett generellt beslut av Trpst i frågan. Det beslutet gäller
t.o.m. den 30 juni 2023 till vilket datum det bedöms att EASA infört generella
gemensamma föreskrifter inom EU att tillämpas av medlemsstaterna. Projektet
heter NPA 2020:2014.
Information i övrigt
Nödsändare
Ansvaret för nödsändare flyttas under 2022 från Trpst till Cospas-Sarsat
Innebär ingen förändring för registrerade PLB-användare.
ELT 406 vissa ändringar
ELT 121,5 inga ändringar

Lågflygning
SERA´s minima gäller, 500 resp 1000 ft
Privatflygare kan få speciellt tillstånd men det blir mer komplicerat.

Introduktionsflygning
Trpst har sett att möjligheten att erbjuda Introduktionsflygning, till viss del
missbrukats och i ett flertal fall använts som förevändning för ex. vis betald
rundflygning. Mot den bakgrunden kommer inom kort Nationella föreskrifter som
kommer att reglera vad Introduktionsflygning är.

Säkerhetskulturutredningen
Utredningen skall som mål ha att främja säkerhetskulturen inom GA. En enkät
kommer att skickas ut till enskilda klubbmedlemmar.

Proaktiv tillsyn
En ersättare till H50P är på gång och Trpst återkommer i frågan.

Kontroll av räddningsfallskärmar
OBS! detta gäller enbart räddningsfallskärmar: Föreskriften som nu tagits bort hade
kompetenskrav på kontrollanten. Detta har numera tagits bort och kontrollen av
reservfallskärmar är delegerat till SFF.



Kulturhistorsikt värde
Handlade om lägre registerhållnings- och luftvärdighetsavgifter.

Övriga frågor från deltagare

Lars Christer Andersson hade synpunkter påluftrumsindelningen som blir stora och
oöverkomliga. Han tog även upp frågor om att det är stor brist på verkstäder och
mekaniker för GA-flyget. Menade att dessa fråga måste lyftas.

Kjell Nordström tog upp frågan om timtröskeln för att kunna bli utbildare för UL-
flyget. Han menade att det inte finns intresse att sätta sig i ett UL för att flyga 50 tim
och därmed kunna bli utbildare.
Denna begränsning måste bort enligt Nordström. Representanter för Trpst
meddelade att det just nu finns ett projekt som tittar på bl.a. denna fråga.

Slutligen hänvisades efter fråga om en samlad plats för föreskrifter m.m. för VFR.
Finns påhemsidan och kallas VFR-handboken.

Därefter avslutades mötet och nytt väntas under våren 2022.

Piteå 20211126

Per-Åke Hedlund

Save the date!! Fly-In Idre 12 - 14 augusti 2022
2022 års Fly-In kommer att gå av stapeln 2:a helgen i augusti. Fantastiska
möjligheter att ta sig dit, sjöflyg, landflyg (1600 m nyasfalterad bana) och naturligtvis
även bil. Detaljer kommer lite längre fram, men rödmarkera den helgen för
flygäventyr.

Det kanske inte blir lika trångt som på bilden, men det är bara för att våra maskiner
är lite mindre.....



Betalningar till SSA via Swish

 QR kod för betalning av
medlemsavgifter och andra betalningar
till SSA. Bara att gå in på Swish och     

 scanna. 

 plusgiro 54 29 60-0

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542

9600 




