Statens havarikommisjon for transport

LN-RRS

Statens havarikommisjon for transport

VEDLEGG B

Upresis identitet, hvor han er (står på
Papa) og nøyaktig hvor han vil kjøre
(kjøre inn på Papa, krysse Lima og inn til
terminalen)

Kl. 08:32

2
«Tårnet fra SAS
de-ice»

Kjører inn på manøvreringsområdet
uten klarering – (område også del av
de-icingområdet)

Bilfører deicing-bil

- 00:50

Kollisjon
kl 08:34:38

Tid

«Kan SAS krysse Lima
fra de-icing stand
over til terminalen»

«Ja bak SAS så
kjører jeg inn til
terminalen»

«Ja, han var
borti meg han»

- 00:45

- 00:33

+ 00:37

1
Starter å kjøre fra
de-icing-området

De-icing-bil

- 01:38

LN-RRS

Passerer
rød linje

Svinger
til
venstre

- 01:33

Stopper midt
på taxebanen

Kjører framover og svinger venstre høyre
- 00:42

- 01:16

«Jeg gjør
sannsynligvis
det»

«Ja»
+ 00:49

+ 00:43

Stopper med bilens
høyre hjørne på
taxebane-kantlinje
- 00:17

Forlater
rullebanen,
posisjon Alfa 1

Svinger til høyre inn på Papa

Kjører Papa

- 00:22 til – 00:13

Flyr videre uten å få
verifisert at besetningen er
«fit for flight»

Kolliderer med deicingbil 1,6 m inn på
venstre vinge

Taxer videre til terminalen med en ikkeverifisert skade

00:00

3
Kommenterer at de-icebilen står nær taxebanen

Fartøysjef
LN-RRS

- 00:22

Pilotene snakker om omskeduleringen til London

«Den står
utenfor i hvert
fall»
- 00:16

Tar opp med
baseleder at
han har
kollidert,
diskuterer
videre drift,
oppfatter som
et ønske at
besetningen
skal fly videre

4
Svinger to meter ut
til høyre, bort fra
de-isingbilen

«Hva var det for
noe?»

«Vi kjører bare inn»
+ 00:23

+ 00:03

- 01:26 til - 00:38

Styrmann
LN-RRS

«Scandinavian 4009
vacating»
- 02:13

Flygeleder
(Ground)

«Scandinavian 4009
hello, taxi in via Golf
then Papa stand 8»
- 02:08

Fører +
fugleinspeksjonsbil

«Golf Papa to stand
8, Scandinavian
4009»

«Ja presis»

«Ja»

- 00:19

- 00:15

- 02:01

«Fuglebil 104, du kan kjøre
bane 11 og så kan du kjøre
sørover på 36 og det var
rapportert om fugl ved
terskelen» - 01:21

«Fuglebil 104, du kan
kjøre bane 11 og
holde klar»
- 01:42

«Da kjører jeg 11
og holder klar av
krysset»
- 01:26

VEDLEGG B

«Scandinavian 4010 short
delay for bird control
contact tower on 118,35»
- 01:02

«SAS de-ice»
- 00:46

SP3: Cocpitbesetningen tror at
de-icingbilen utenfor dobbel
gul linje står i godkjent
minimumsavstand fra
senterlinjen på Papa

«Ah, jävlar»
+ 00:00

«SAS du må holde klar for
bak SAS som passerer så
kan du kjøre over til
terminalen»

«Fuglebil 104 når du
har jaget litt fugl ved
terskelen kan du kjøre
klar inn Foxtrot»

- 00:39

- 00:03

«Det måste varit deicingbilen»

«Syns det något på
venstersidan?»

+ 00:04

+ 00:09

«Da kjører jeg 11
og sørover på 18»

«Ja det er mottatt jeg kjører inn på foxtrot skal
bare skyte litt her – det sitter noe i
baneforlengelsen»

- 01:11

+ 00:06 til + 00:13

«SAS 4009 – jag
tror vi kjørte på
nåt»
+ 00:13

«SAS 4009 – I think we
hit the de-icing truck
with our left hand
wing»

«Ok»
+ 00:32

+ 00:19

«Ok, that’s copied and
advice then and we will
file a report»

«De-icerbil som står
eh.. SAS-bil som står på
de-ice»

+ 00:25

+ 00:33

«Ja, vil det si at du står
for nærme Papa da?»

«Ja, da må vi skrive
rapport på det»

+ 00:39

+ 00:46

5
Flyr videre til
London x min
etter t0

