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Innhold foredrag: 

• Presentasjon av foredragsholder 

• Hvorfor belyse temaet, relevanse, statistikk 

• Hva er Loss of Control (LOC), Upset’s og 
årsaker   

• Litt spennende teori: aerodynamikk, noen 
definisjoner  

• Hvordan unngå tap av kontroll i luften og 
hvordan gjenvinne denne  

• Hvordan kan vi heve vår kompetanse 
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  Styrmann, kaptein, instruktør, (CRM, TRI, TRE SEN) 
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Hensikt med foredraget 
 
• Belyse et meget viktig tema 

• Motivere til kompetanseheving 

• Dra veksler på deres erfaringer  

• Hvis vi får tid: Bør PPL/CPL utdanningen utvides? 

 

PP - Foredrag - Warstories - Diskusjon - 45 min 

 



Hva er Tap av Kontroll? 

• Opererer utenfor Flight Envelope eller “konvolutten” 
med eller uten hensikt 
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Det finnes masse tilgjengelig 
informasjon om Loss of Control 
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Men………… 

• Mye informasjon for high performance fly som 
opererer i store høyder 

• Store kompendier på hundrevis av sider 

• Langt mindre informasjon er tilgjengelig for 
GA på klubbnivå 

• Acromiljøet har kompetansen, både teori og 
praktiske kurser, men denne er det få som 
benytter 
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Hva med dere? 

• Har noen av dere opplevd tap av kontroll? 

• Hva gjorde dere med det? 

 

• Hvorfor belyse temaet? 
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GA Havariårsaker i USA 2008-2009 

• “The top contributing factor was failure to maintain airspeed,” says FAA Aviation 
Safety Inspector Donald Wood.  

• “What this shows is a definite need for improving basic ‘stick and rudder’ skills, 
even among more experienced pilots.” 
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Årsaker til tap av kontroll? 
Sammensatte og ofte med en kompleks sammensetning, noen 
eksempler: 
 
• Tap av Situation Awareness (Distraction, Complacency) 
• Lite erfaring eller mangelfull opplæring 
• Tekniske årsaker 
• Medisinske årsaker 
• Overvekt, feillasting, eller C/G nær yttergrenser 
• Turbulens, mekanisk eller wake  
• Kollisjon med fugl eller fly i luften 
• Mangel på disiplin, flyging nær eller utenfor flyets begrensninger 
• Impulsive handlinger 
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Risiko og Feilhåndtering 
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Hva er Upset eller uvanlig stilling 

• Ikke planlagt – Nesestilling mer enn 25 
grader opp  

 

 



Langs flyets lateral (pitch) akse 
 

1. kvt. 4. kv.

+25 grader 

- 10 grader 

???????? 
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• Ikke planlagt – Nesestilling mer enn 10 grader 
ned 
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Langs flyets lateral (pitch) akse 
 

1. kvt. 4. kv.

+25 grader 

- 10 grader 

???????? 
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• Ikke planlagt – Mer enn 45 grader krengning 
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+/- 45 grader krengning 

 
????? 

Langs flyets lengde (roll) akse 
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+/- 45 grader krengning 

 
????? 

Langs flyets lengde (roll) akse 
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Eller: 

• Innenfor de nevnte parametre, 
men med «upassende» hastighet 
for situasjonen 

 



Sent uttak kan forårsake: 

Tap av kontroll grunnet: 

• Stall  

• Spinn  

• Overbelasting av flystruktur pga.           
høy G belastning eller overspeed 

 

Tap og gjenvinning av kontroll i luften 
10.nov 2013 



Tap og gjenvinning av kontroll i luften 
10.nov 2013 



Velocity Stall Vs 

• Stall speed or minimum steady flight speed for 
which the aircraft is still controllable 

    (Or exceeding critical angle of attack) 
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Hva er G (n)? 

 

Forholdet mellom løft og vekt på flyet : 

   

  where: 

   n = Load factor 

   L = Lift 

   W = Weight 

 



1G=L:W 
 

n=1 : cos angle of bank 
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• 0 degrees bank flaps up   -  68 mph 
• 20 degrees bank flaps up – 70 mph 
• 40 degrees bank flaps up – 78 mph 
• 60 degrees bank flaps up – 96 mph 

 

Cherokee 180 stall speeds 

VIKTIG:  
Et fly kan steiles i ALLE hastigheter, høyder og 
stillinger!!  
Hva får vi hvis vi mikser stall og yaw? 
 

 



Hva skal flyet tåle? 

Limit Loads are the maximum loads expected in service. FAR Part 25 
(and most other regulations) specifies that there be no permanent 
deformation of the structure at limit load. 
 
Ultimate loads are defined as the limit loads times a safety factor. In 
FAA Part 25 the safety factor is specified as 1.5. The structure must be 
able to withstand the ultimate load for at least 3 seconds without 
failure. 
 
 Normal – Utility og Acrobatics kategorier: 

– Normal +3,8 G - 1,52G 
– Utility +4,4G  – 1,76G 
– Acro +6G - 3G 
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Velocity of normal operation (VNO) 
• The VNO of an aircraft is known as the maximum structural 

cruising speed (the maximum speed to be used in turbulent 
conditions)  

Maneuver speed (Va) 
• At speeds close to, and faster than, the Va, full deflection of 

any flight control surface should not be attempted because of 
the risk of damage to the aircraft structure (Corner speed, 
max turn rate for ACM) 
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Never Exceed Speed, VNE 
• Skal ikke overskrides grunnet fare for strukturell svikt, eks 

vinge eller hale deformasjon pga flutter, (ustabil occillasjon)  
 

• VNE vises som ofte som en rød strek på hastighets måleren.  
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Upset prevention and recovery 

Første prioritet: 

• Unngå at man havner i en «uønsket» 
uvant stilling 

Andre prioritet: 

• Fly seg ut av den uvante stillingen 

 

Enkelt og greit?????? 

 

 



Situations Awareness 

Awareness of: 

• Aircraft Systems 

• Operational/External Environment 

• Time 



Awareness of a/c systems 

• Overvåker forandringer i status (eks, hastighet, 
høyde, flyets nesestilling, autopilot), korrigerer hvis 
nødvendig 

• Verifiserer forandringer etter å «trykking» på 
systemknapper 

• Unngå fiksering, «crosscheck»  

• Være oppmerksom på sanseillusjoner 

• Kjenne symptomer på incapaciation (redusert 
funksjonsevne) 
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Awareness of Operational/External 
Environment 

 
• Innhenter informasjon om posisjon, vær og 

vind, og annen trafikk 

• Kontakt ATC for hjelp hvis nødvendig 
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Awareness of time 

• Prioriterer, det viktigste først (A-N-C) 

• Evner å se fremover (plan ahead) 

• Har en backup plan 

 

Tap og gjenvinning av kontroll i luften 
10.nov 2013 



Upset prevention, how? 

 

• Korrekt fokus og prioritering av arbeidsoppgaver 

• Kjenne på flyet, buffeting, lack of pitch and or roll 
control (sluggish), høy gjennomsynk  

• Dersom flyet har steilet MÅ man FØRST bryte 
steilingen slik at flyet flyr igjen 
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Uttak fra uvante stillinger 

Først: 

• Recognize and confirm 

• Er du VMC, sjekk utvendige referanser, 
høyde, hastighet, throttle posisjon, 
roterer flyet, er flyet steilet ? 

• Bruk all tilgjengelig informasjon for å 
skaffe deg situasjonsoversikt 

 



Uttak fra høy nese stilling 

• Recognize and confirm, hva har vi? 

• Senke flyets nese, unngå stall, eller bryte stall, 
hvor mye ror skal vi bruke? (Stall & Yaw) 

• Justere power hvis nødvendig 

• Eventuelt hjelpe til med krengning hvis 
nødvendig (husk hvilke ror som er effektive?) 

• Etablere straight and level flight sjekke 
hastighet, høyde, motorsetting, puste lettet ut 
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Uttak fra lav nesestilling 

• Recognize and confirm, hva har vi? 
• Unngå stall, eller bryte stall 
• Roll korteste vei til «right side up», «unload» hvis 

mer enn 90 grader bank 
• Throttle til idle hvis hastighet bygger seg opp 

raskt 
• Trekk nesen opp til horisontal stilling, pass på å 

ikke trekke for raskt grunnet G belastning 
• Vær forsiktig med asymmetriske ror utslag og høy 

G, det påfører flyet større belastning 
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La andre lære av våre feil!!! 
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Oppsummering 

• Vært innom statistikk 

• Viktig å være «fit for fight» ha god S/A 

• Må kjenne symptomene når man nærmer seg 
yttergrensene på «konvolutten 

• Upset’s og Loss of control har et stort 
risikopotensiale 

• Viktig å UNNGÅ å havne i uvanlige stillinger 

• Kort dekket hvordan man gjenvinner kontrollen 
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Hvordan kan vi bli bedre? 

• Større vektlegging på opplæring 

• Bør PPL utdanningen utvides? 

• Hvordan kan skolesjefer og instruktører utvide sin 
kompetanse? 

• Prøve acro, ta kontakt med miljøet 

• Behov for godkjente fly og piloter/instruktører 

• Hvem tilbyr dette: NRFK, Rygge flyklubb, Gjøvik 
og Toten flyklubb, Sola Flyklubb, Bergen Aero 
Klubb 
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