
Før hjemmebyggeordningen
- før 1. oktober 1980

• Kun typecertificerede fly kunne 
hjemmebygges

• I praksis næsten kun to typer: 
Jodel D112 & Druine Turbulent

• Flyene opnåede 
standardluftdygtighedsbevis på 
linie med fabriksfremstillede fly

...en tidlig hjemmebygget type...



X-perimental
• BL 2-2 (1. Oktober 1980):

”AUTORISATION AF ORGANISATIONER TIL KONSTRUKTION, FREMSTILLING 
OG VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFARTØJER PÅ AMATØRBASIS”

• I Danmark én organisation:

- udgiver og vedligeholder BYGGEHÅNDBOGEN



En BYGGESAG
• Byggeren (byggerne) skal godkendes

• Byggetilladelsen er personlig (i praksis en eller to personer)
• Skal være pilot eller opfylde helbredskravene ved projektstart
• Være kvalificeret til den anvendte byggemetode (evt. efter kursus)

• Konstruktionen skal kunne godkendes af PROJEKTUDVALGET

• Værkstedsforholdene skal være i orden

• Kontrollant med erfaring i den aktuelle byggemetode tildeles

• KZ & Veteranfly Klubbens BYGGEHÅNDBOG følges og ajourføres



Byggehåndbogen
- Den Hellige Bog!

• Vedligeholdes af KZ & Veteranflyklubben 
• Er godkendt af Statens Luftfartsvæsen (BL 2-2)
• Indeholder:

• Vedtægter mm. for VeteranFly Klubben (den autoriserede organisation)
• Relevante BL’er
• Krav & retningslinier for hele byggeprocessen
• Krav til føring af byggejournal og anden dokumentation for byggeprocessen.
• Alle krav til dokumentation og afprøvninger for opnåelse af X-LDB
• Formularer  til diverse ansøgninger mm. 



X-LDB
• Begrænsninger

• Kun privatflyvning - ingen udlejning eller erhvervsmæssig flyvning
• Kan ikke IFR-godkendes
• Ingen flyvning over tæt bebyggede områder og store menneskemængder  etc.
• Ingen skoleflyvning (dog accepteres PFT under visse forudsætninger)
• Max. 4 sæder / MTOW 2730 kg
• Operation i dansk, engelsk, finsk, islandsk, norsk og svensk luftrum
• Andre lande kræver formel tilladelse

• Tydelig EKSPERIMENTAL-skiltning på og i flyet
• Man skal vide, at man er passager i et amatørbygget fly!



- et individ

• Der bygges et individ - ikke en type
• Flyet optræder på typekortet som et individ 
• En omskoling gælder kun for individdet

• Eftersyn & vedligehold må udføres af byggeren
• Denne ret overdrages ikke ved evt. salg af flyet
• Større ændringer og reparationer er en ny BYGGESAG



Hvorfor EUROPA?

Molt Taylor, amerikansk flykonstruktør:

"An aircraft takes you from somewhere you don’t 
want to be to somewhere else you don’t want to be 
– that is, one airport to another "



Filosofien bag EUROPA
• Et fly til europæiske forhold

• Start & landing fra korte pladser
• …. og fra ujævne pladser

• Let at bygge
• Simpel byggeteknik
• Komplicerede dele leveres færdige (kropsskaller, hovedbjælker  etc.)
• Relativt få byggetimer (optimistisk udmelding: 500 timer!)

• Let at håndtere
• Kan opbevares adskilt i trailer = ingen hangarplads er nødvendig
• Samling & adskillelse på 5 min.



Spec’s
• Spændvidde 7,92 m
• Længde 5,85 m
• Tomvægt 309 kg
• MTOW 591 kg
• Motor 80- 115

HP
• Rejsehastighed ∼ 120 kts
• Stall-hastighed 40 kts
• Stigeevne 4 m/s
• Rækkevidde 1000 km



Lille fly - store præstationer

• Rummeligt fly
• 112 cm bredt, rummeligt cockpit (hvis man ikke er for høj!)
• Nyttelast 282 kg (afhængig af byggekvalitet!)
• 35 kg bagage
• Fuld lasteevne inden for CG-begrænsning(!)

• Økonomisk og med gode præstationer
• Brændstofforbrug 17-20 l/h ved rejsehastighed omkr. 115 knots
• Rækkevidde 1000 km (600 miles)  med 80 l tank
• Særdeles god ”Cruise Efficiency”



Aerodynamikken

Don Dykins, pensionist
• Fhv. Technical Director of British Aerospace, Hatfield
• 40 år i forskning og udvikling inden for aerodynamik
• Trident, BAe 146, Airbus A-300 til A-340

• Udviklede EUROPAs højeffektive vinge
• Beskrevet i to hæfter, som kan købes direkte hos 

Dykins



Cruise Efficiency & langsomflyvning

• Gode rejsepræstationer
• Høj vingebelastning 13,5 lb/ft2 (typisk 

10-11 lb/ft2)

• Gode langsomt  flyveegenskaber
• Stor, slotted flap
• 30% opdriftforøgelse med flaps
• 50% af flyets vægt på flap ved max. 

hastighed med flaps ude
• Arbejde med vingens form for at få 

gode stall-egenskaber (specielt 
”Taper Ratio”)



Succes’en EUROPA
• 1. flyvning 12. september 1992

• Over 630 byggesæt er solgt

• Over 100 flyvende

• 8 (7) i Danmark

En drøm bliver til virkelighed!



”Builders Manual” for EUROPA
• Der bygges ikke efter egentlige arbejdstegninger!

• Gode beskrivelser i 38 kapitler

• Mange skitser

• Letforståeligt engelsk

• Ikke nøje beskrevet, bl. a.:

• Indtræk
• Avionics
• Pos/strobelys
• Parkeringsbremse



Kilder til oplyninger

• Europa Aircraft News (obligatorisk)

• Europa_Mail (news group/mailingliste)

• ”The Europa Flyer” (The Europa Club)

• Det årlige Hjemmebyggertræf

• KZ & Veteran Rallyet

• Andre byggere på Internettet



Værktøjer & hjælpemidler
• Almindeligt håndværktøj, specielt

• Diverse save (manuelle & elektriske)
• El-fil
• Sandpapir
• Fastnøgler i tomme-mål

• Epoxy Pumpe (uundværlig!)
• Ramme til understøtning af hovedbjælke
• Jig/vogn til kroppen



Mod’s i forhold til det oprindelige projekt

• Ændringer (herunder obligatoriske)
• Dårlig motor køling: ændret motorbeklædning
• Pitot/static flyttes
• ...og en række mindre modifikationer fra Europa Aircraft

• Forbedringer (bl. a. fra Europa XS)
• Midterkonsol ændres aht. pladsforholdene
• Bagvæg i bagagerum flyttes bagud á la ny type Europa XS
• Måske bedre cockpitventilation?
• Understel ændres fra ”Monowheel” til ”Tri-gear” (under godkendelse)
• Overfladebehandling (System Superfil fra Polyfiber anvendes)

• Ikke beskrevet i byggemanualen (egenkonstruktioner)
• Pos/strobelys indbygges
• Kapacitiv tankmåler indbygges
• Parkeringsbremse



Test & godkendelser
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Prøvebelastning af vinge - Oversigt over belastning

Noter:
Hovedbolt 1: Hovedbolt nærmest rodribben
Hovedbolt 2: Hovedbolt nærmest enden af hovebjælken (970 mm fra hovedbolt 1)
Afstand fra hovebolt 1 til rodribbe [mm]: 115,0 (til ribben - ikke ydersiden af kroppen)

Sækkene på hver laststation benævnes nA, nB og nC, hvor n er laststationsnummeret.
Load case udregnet af Helge Petersen , 8. November 1994.

Last-
station

Lastcenter 
fra CL

Lastcenter fra 
hovedbolt 1 Vægt

Moment-
bidrag Sæk A Sæk B Sæk C

Sum af 
sække 
afvigelse

[mm] [mm] [kp] [kpm] [kg] [kg] [kg] [kg]
1 654,1 210,3 63,1 13,26678 18,4 21,4 23,4 0,1
2 844,6 400,8 62,2 24,92665 20,4 22,6 19,2 0,0
3 1035,1 591,3 61,8 36,53925 25 22,6 14,2 0,0
4 1225,6 781,8 60,4 47,2177 22,6 21 16,8 0,0
5 1416,1 972,3 59,7 58,04333 24,8 18,6 16,3 0,0
6 1606,6 1162,8 58,6 68,13715 18,6 17,8 22,2 0,0
7 1797,1 1353,3 57,5 77,81188 20,4 19 18,1 0,0
8 1987,6 1543,8 56,6 87,37625 18,6 18,6 19,4 0,0
9 2178,1 1734,3 54,5 94,51663 18,6 18,6 17,3 0,0

10 2368,6 1924,8 53,3 102,5892 19,4 18,2 15,7 0,0
11 2559,1 2115,3 51,3 108,5123 19,2 19,2 12,9 0,0
12 2749,6 2305,8 48,4 111,5983 13,6 16,6 18,2 0,0
13 2940,1 2496,3 45,7 114,0786 19,4 16,6 9,7 0,0
14 3130,6 2686,8 42,2 113,3809 18,6 23,6 0,0
15 3321,1 2877,3 37,5 107,8969 18,6 18,9 0,0
16 3511,6 3067,8 30,7 94,17993 20,8 9,8 -0,1
17 3702,1 3258,3 16,9 55,06443 16,9 0,0

860,4 1315,136 0,0
Belastning af hovedbolt 1: 2216,2
Belastning af hovedbolt 2: 970,0 1355,8 1315,136 16. Septemb

• Kontrollantbesøg ca. hvert halve år

• Belastningsprøve af vingerne

• Belastningsprøve af selerne

• EAA’s sikkerhedscheckliste (ikke et officielt krav)

• Funktionsprøveprogram

• Prøveflyvningsprogram (75 timer)

e

Belastningsprøven:
Load Case udregnet af Helge Petersen

efter FAA FAR part 23 (3.8g)

... og nu er der video!
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