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Loss of Control
 Bakgrunn for LOC fokus (Ivar D)

 NLF SU-komiteen presentasjon (Ola)

 Definisjon og avgrensning (Ivar D)

 Hva er AoA og AoA indikator? (Ola og Bjørn)

 LOC Kommersiell Luftfart (Bjørn S) 

 LOC Analyse og Tiltak Kommersiell Luftfart (Bjørn S)

 LOC GA og FAA/Industry Rapport(Ivar D)

 LOC statistikk i Norge (Ivar H)

 LOC Analyse og Tiltak for GA- kommentarer og 
anbefalinger fra SU (Ivar D støttet etter behov av de 
andre)



Bakgrunn for LOC fokus

 Fokus i Norge vedrørende tap av kontroll (LOC) innen 
GA ble aktualisert gjennom en heftig debatt i Flynytt
etter den tragiske mikroflylykken på Hamar i sommer

 Ulykken utløste også en diskusjon om det bør eller 
ikke bør trenes på å snu tilbake til rullebanen ved 
motorkutt etter avgang

 Videre har tap av kontroll vært identifisert som den 
mest sannsynlige direkte foranledning til de tre forrige 
fatale mikroflyulykker i Norge de siste fem årene



Bakgrunn for LOC fokus

 I denne debatten henvises det til FAA/Industry rapport 
om LOC fra okt 2014 som en grunnleggende 
forankring hvor det forholdsvis entydig anbefales å 
innføre AoA indikatorer innen GA. 

 Flynytt berømmes av SU-komiteen for sin evne til å 
vekke debatt og engasjement. Samtidig ser SU-
komiteen sin rolle i debatten å fremme faglige funderte 
vurderinger som motvekt til eventuelle «politiske» og 
subjektive meningsytringer. 



SU-komiteen presentasjon

 SU-komiteen rolle og deltakere

 SU-komiteens knytter også til seg og rådfører seg med 
fagspesialister i aktuelle saker.

 Ifm LOC

 Bjørn Strøm Skolesjef Gjøvik & Toten Flyklubb/Flyger 
SAS

 John Arne Lande Captain Manager Performance
Norwegian

 Rolf Fossgård Chief Pilot Special Operations Widerøe



Definisjon og avgrensning

 Loss of Control is divided into:

 Loss of Control - Ground (LOC-G)

 Loss of Control – Inflight (LOC-I)

 Loss of aircraft control or deviation from intended 
flightpath.

 Source: CAST ICAO Common Taxonomy Team (CICTT)

 Stalls are considered loss of control and are included in 
the statistics regarding commercial operations



Definisjon og avgrensing

 Aircraft Upset as defined below:

 Pitch attitude greater than 25°(NU), 10°(ND)

 Bank angle greater than 45°

 Speed/AOA… well above/below accepted operational 
tolerances



Definisjon og avgrensing

 Avgrensing: Denne presentasjon er avgrenset til LOC-I

 Faktorer som kan forårsake LOC-I iht NASA LOC 
Study Team 

 Pilot/menneskelige faktorer

 Miljømessig faktor

 Eks: Vær, Wake turbulance, FOD

 Systeminduserte faktorer

 Designsvakhet, tekniske feil etc



Hva er AoA og AoA indikator?



LOC Kommersiell luftfart

 Between 2001 and 2011, aeroplane accidents resulting 
from LOC-I event were the leading cause of fatalities 
in commercial aviation. LOC-I accidents often have 
catastrophic results with very few, if any, survivors.



LOC Kommersiell luftfart
 Med basis i denne ulykkesstatistikken har ICAO, EASA og 

FAA besluttet (2012) å samarbeide for å identifisere og 
etablere tiltak. 

 Primærtiltak har fokus på trening for å bedre manuelle 
ferdigheter og systemforståelse

 ICAO har som et resultat også utviklet harmoniserte 
treningskrav for flygebesetninger i form av Doc 10011 
«Manual on Aeroplane Upset Prevention and Recovery
Training»

 For øvrig ingen formelle sertifiseringskrav i CS25 om at 
AoA systemer/indikatorer skal forefinnes. Derimot er det 
krav til Stall Warning.



LOC Kommersiell luftfart

 I det følgende statistikk fra NASA report on Aircraft 
Loss of Control Casual Factors and Mitigation 
Challenges and presentation given at AIAA GNC 
Conference, Toronto Canada 08-03-2010)



NASA report statistics



NASA report statistics

Casual factors contributing to LOC-I commercial aircraft fatalities 1999-2008



NASA report statistics

Regions where fatal LOC-I commercial aircraft fatalities occured 1999-2008



NASA  report statistics

Flight phase where fatal loss of control accidents occur 1999-2008



NASA report statistics

Summary of LOC events by operation category in the US, 1998-2004
While LOC accident rate is significant less for Part 121 than Part 91 the fatalities per 
LOC accident are significantly higher.



LOC General Aviation
NTSB Most Wanted List 2015

 While airline accidents have become relatively rare*?? in 
the US, pilots and passengers involved in general aviation 
(GA) operation still die at alarming rates every year due to 
loss of aircraft control by the pilot.

 GA pilot proficiency requirements are much less rigorous 
than those of airline pilots.

 Statistically, approach to landing, manoeuvring, and climb 
are the deadliest phases of flight for loss of control 
accidents

*SU komiteens kommentar: Denne beskrivelsen synes ikke å 
samsvare med FAA, EASA og ICAO gjeldende uttalelser om 
LOC-I, spesielt hva angår «fatalities»



FAA Rapport Loss of Control

 Joint FAA/Industry (AOPA) effort – General Aviation 
Joint Steering Committee

 Baseline for improvement to be the three safest years 
in GA (2006-2008) and annual improvement of 1 % 
reduction in the fatal accident rate (i.e. in 2018 one 
accident pr 100 000 hours flown). Note in baseline two 
place ultralights – now certified Experimental Light-
Sport Aircraft not included.



FAA Rapport Loss of Control

 FAA developed overview of 2001-2010 fatal GA 
accidents. 40,2 % of fatal accidents or 1259 were LOC 
according to CAST-ICAO Common Taxonomy.



FAA Rapport Loss of Control



FAA Rapport Loss of Control

 The first LOC Working Group focused on approach 
and landing accidents

 The second LOC Working Group focused on en-route 
and departure accidents



FAA Rapport Loss of Control

 Rapporten foreslår installasjon og opplæring i bruk av 
angrepsvinkelindikator som det viktigste av flere 
mottiltak. 

 En vesentlig svakhet i rapporten er at det ikke fremgår 
en faglig argumentasjonsrekke eller dokumentasjon 
for de foreslåtte korrektive tiltak og prioriteringen av 
disse. Rapporten har dermed en mangelfull faglig 
forankring og kan oppfattes som et «politisk» 
dokument påvirket av interessegrupperinger.



FAA Rapport Loss of Control
 Det savnes en relasjon til tilsvarende sikkerhetsarbeid 

innen kommersiell luftfart hvor AoA nærmest nå er 
standardutstyr. Det fremstilles som om LOC-I først og 
fremst er et problem inne GA. Innen kommersiell 
luftfart hvor høy grad av automatisering og 
hjelpemidler eksisterer, men hvor LOC-I viser en 
økende hyppighet, er nå fokus hovedsakelig på 
manglende ferdigheter og tiltak rettes mot trening og 
opplæring inkludert «upset recovery» trening. 
Tilsvarende fokus og prioritering av denne type tiltak 
fremstår ikke innen GA.



FAA Rapport Loss of Control
 Det synes logisk at AoA awareness generelt bør bedre 

situational awareness og dermed bør kunne ha en positiv 
effekt mht LOC-I, men det mangler en dokumentert effekt 
sett opp mot typiske LOC-I ulykker innen GA ulykker.

 NASA Flight Evaluation of AoA as a control parameter in 
GA Aircraft fra Mars 1971 konkluderer at «The use of angle 
of attack did not show a significant improvement in 
performance and flight safety.» Evalueringen er fra 1971, 
men virker fortsatt relevant i dag selv om ideelt sett burde 
et nytt evalueringsprogram vært gjennomført.



Norsk Statistikk



Norsk Statistikk



Ulykkeskategorier 2005-2015
Privat motorfly



Norsk Statistikk

 LOC-I ulykker private motorfly

Observasjoner i perioden.

Tidligere kjente ulykker.

 LOC-I ulykker mikrofly

Observasjoner i perioden.

Tidligere kjente ulykker.



LOC-I analyse GA

 Faser av flygingen

 Avgang og utklatring

 Underveis

 Manøvrering

 Innflyging og landing



Hazard Identification

 Avgang og utklatring

 Sviktende kontroll/prosedyre mht static RPM

 Motorkutt under avgang

 Trening i motorkutt under avgang

 Miljømessige forhold (wind shear, wake turbulence, etc)



Hazard Identification

 Underveis

 Ingen fremhevende faremomenter utover de generelle 
faktorene for LOC-I (menneskelige, miljø og system) 



Hazard Identification

 Manøvrering

 Manøvrering i lav høyde kombinert med høy krengning

 Opptrekksmanøvre

 Miljømessige forhold



Hazard Identification

 Innflyging og landing

 Generelt: holder ikke korrekt hastighet dvs ikke en 
stabilisert innflyging

 Spesielt: uoppmerksomhet i final turn med lav hastighet 
og unormal krengning, gjerne medvirket av medvind på 
base.

 Miljømessige forhold



Et kompleks problem

 AVOIDANCE: Operere med tilstrekkelige marginer

 RECOGNITION: Identifisere steilefare/unngå steiling
og spin

 RECOVERY: Kunne håndtere en unormal stilling

 Gjennomgående tiltak: Trening

NB: INGEN ENKELTSTÅENDE, ENKEL LØSNING



Primære Tiltak

 Erverve gode ferdigheter, kunnskaper og holdninger 
for normal håndtering av flymaskinen 
(Grunnopplæring-Modellutsjekker- Kontinuitet)

 Sikre gode marginer i alle faser av flygingen (Holding-
Sikkerhetskultur)

 Ekstra sikkerhetsmargin etableres gjennomgå 
kompetent trening unormale stillinger og spin
prevention

 Bedre kvalitet på Flyskoler og Instruktører

 Bedre tilgang på treningsmuligheter 



Sekundær Tiltak

 Sikrere og bedre materiell

 Sertifiseringkrav

 Tilstrekkelige varslingsutstyr (stall warning)

 Instrumentering/Situational awareness

 Pålitelighet/vedlikehold

 Flyegenskaper

 Crashworthiness



Sluttkommentarer  og korrigerende 
informasjon fra SU komiteen ift Flynytt-

debatt

 LOC-I er en signifikant ulykkesårsak både innen 
kommersiell og ikke-kommersiell luftfart

 Trening og opplæring er det primære tiltaket anbefalt 
innen kommersiell luftfart av ICAO, FAA og EASA.

 Ingen faglig forankret konklusjon om at vekting på 
trening ikke tilsvarende bør være primærtiltaket for 
ikke-kommersiell luftfart

 Ingen faglig forankret dokumentasjon på at AoA/AoA
indikator for GA vil ha en signifikant målbar positiv 
effekt på LOC-I ulykker



Sluttkommentarer  og korrigerende 
informasjon fra SU komiteen ift Flynytt-

debatt

 Ingen krav eller planer om å innføre krav til AoA/AoA
indikator for kommersiell luftfart

 Steilevarsling (Avoidance /Recognition) med 
audiovarsling og hensiktsmessige flygeegenskaper
(Recovery) vil ha en positiv effekt  LOC-I ulykker 

 Intet grunnlag å hevde at tradisjonelle fartsmålere er 
utilstrekkelig for GA operasjoner gitt at disse er 
kalibrert og vedlikeholdt


