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Forholdsregler ved flyvehavari og flyvehændelse 

 

Meddelelsespligt i forbindelse med havari/hændelse. 
 

Det er i DULFUs interesse at indsamle viden om havarier og hændelse med ultralette fly i unionen, 

med henblik på at forbedre uddannelse, materiel, information samt tilsyn, med det formål at 

mindske antallet af havarier og hændelser.  

 

I forbindelse med et havari eller en hændelse skal fartøjschefen øjeblikkelig kontakte en person fra 

DULFUs havariundersøgelsesgruppe (havarigruppen). I tilfældet af alarmering og redningshjælp, 

skal DULFUs formand og flyvechef snarest underrettes. Luftfartøjet eller dele derfra må ikke flyttes 

eller berøres. Efter indberetningen vil havarigruppen hurtigt tage stilling til om luftfartøjet må flyttes 

eller om der skal foretages en nærmere undersøgelse på stedet.  Udenfor København FIR vil 

udenlandske myndigheder som regel forestå havariundersøgelsen. 

 

Sager om manglende meddelelse og indsendelse af rapporter over havarier og hændelser meddeles 

til Trafikstyrelsen. Ved havari er flyvetilladelsen ugyldig, også i tilfælde af manglende 

indrapportering. Flyvetilladelsen generhverves, når en DULFU flyvekontrollant har godkendt 

reparationer og udbedringer af skader.  

 

 

DULFUs tommelfingerregel for definition på et havari og en hændelse. 
 

 Et havari er en tilstand hvor luftfartøjet ikke er i stand til at fortsætte flyvningen forsvarligt. 

 

 En hændelse er en tilstand hvor flyet, efter en mindre udbedring på stedet, kan fortsætte 

flyvningen forsvarligt. 

 

En nøjere definition på et havari og en hændelse er givet i BL 5-40 med bilag.  

 

 

Procedure i forbindelse med et havari og hændelse. 
 

 Tilkald evt. redningshjælp på 112. 

 Lad flyet ligge uberørt på havaristedet. 

 Kontakt øjeblikkelig telefonisk et medlem af DULFUs havariundersøgelsesgruppe og oplys 

følgende: 

a. Tid og sted for havari/hændelse 

b. Flytype og registrering 

c. Navn og telefonnummer på luftfartøjschef 

d. Skader på passager, tredje person eller luftfartøjschef. 

e. Skader på fly 

f. Planlagt flyvevej 

g. Kort beskrivelse af hvad der er sket. 

h. Spørg til: om der er tale om et havari eller hændelse 

i. Spørg til: hvornår flyet må flyttes fra havaristedet. 

 Havarigruppen tager øjeblikkelig kontakt til DULFUs Flyvechef. 
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 Havaristen får hurtigt telefonisk besked om hvad der må foretages med det havarerede fly, 

og om der skal foretages en nærmere undersøgelse på havaristedet 

 En havarirapport  (DULFU rapport form 4) kan hentes på DULFUs hjemmeside ellers 

tilsendes havaristen. Den skal udfyldes og sendes til DULFUs sekretariatet inden 8 dage.  

 Sammen med havarirapporten vedlægges billeder af det havarerede fly samt evt.en skitse af 

uheldsstedet. 

 Indsend snarest flyvetilladelsen til DULFUs sekretariat ved et havari. Flyvetilladelsen er 

ugyldig efter et havari. 

 

 

Alarmering. 
 

AMBULANCE OG REDNINGSHJÆLP ALARMERES PÅ TELEFON 112. 

 

Dette vil normalt føre til at politiet kommer tilstede for at optage rapport. Samtidig vil pressen 

sandsynligvis indfinde sig på stedet. Politiet vil normalt, samtidig med alarmeringen, videregive 

meldingen til DULFUs havariundersøgelsesgruppe.   

 

Efter alarmeringen kontaktes DULFUs flyvechef om havariets omfang m.m., i tilfælde af at 

flyvechefen ikke træffes - skal meldingen gives til formanden for DULFU - eller hvis han ikke 

træffes - et medlem af DULFUs havariundersøgelsesgruppe. Det er vigtigt at DULFU hurtigt bliver 

informeret om havariet.  (se adresselisten på hjemmesiden). 

 

 

 

Pressedækning og udtalelser til pressen. 
 

Pressen vil ofte komme tilstede ved et havari. Det er vigtigt, at kun én person udtaler sig til pressen 

om forhold vedrørende havariet - Henvis pressen til DULFUs Flyvechef.  

 

 

DULFUs havariundersøgelsesgruppe. 
 

DULFUs havariundersøgelsesgruppe består af DULFUs flyvechef og 3-4 personer, der er godkendt 

af DULFU og skolet til at varetage alle forhold i forbindelse med havarier og hændelser med UL-

luftfartøjer. Havariundersøgelsesgruppen dækker rapporteringsmæssigt hele landet. 

 

Det er DULFU’s havariundersøgelsesgruppe der beslutter om der skal fortages en udvidet 

undersøgelse af havariet og det havarerede luftfartøj. Det kan typisk være tilfældet hvor årsagen til 

havariet er ukendt og der er mistanke om materielle årsager.  

 

Adresser og telefonnumre på DULFUs havariundersøgelsesgruppe kan findes på DULFUs 

hjemmeside og under denne håndbogs gruppe 130. 

 

 


