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Kort bakgrund

• ORO.FC.230 Återkommande utbildning och kontroll

– AMC1 punkten (a)(4)(ii)(A) anger att om en ”suitable FSTD” finns tillgänglig bör 

(ska) den användas.

– Vidare; om operatören kan visa på ”safety levels similar to those achieved using

an FSTD” så får man använda helikopter för träningen ”to the extent necessary”.

– Ytterligare; följande övningar bör (ska) genomföras i simulatorn:

• Settling with power and vortex ring, och

• Loss of tailrotor effectiveness.
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Fundera själva

• Vilka manövrar kan vi genomföra i helikoptern med ”equivalent

standards of training with safety levels similar to those achieved

using an FSTD”?

• Vilka manövrar är då lämpligare att utföra i simulator?
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Om ni tittar på ”suitable FSTD”

• QC – vad står det?

• Egen bedömning.
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Hur få in en FSTD i träningsprogrammet?

• ORO.FC.145 d) och e)

– (Gäller både CAT och SPO)
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Punkten d) – Skillnader mellan FSTD och era luftfartyg

• Skillnader ska identifieras och listas.

• Därefter bedömas. (Stöd finns i AMC1 ORO.FC.145(d).)

• Slutligen tas omhand via material för self instruction, CBT, 

genomgång av instruktören, riktad träning etcetera.
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Punkten e) – Övervaka förändringar av FSTD

• FSTD ska övervakas på lämpligt sätt för att fånga ändringar.

• Beskriv hur ni gör.
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Punkten c) – för CAT - godkännande

• Utbildningsprogram, inklusive användning av FSTD, ska 

godkännas av behöriga myndigheten (Transportstyrelsen).

– Det finns inget särskilt ansökningmaterial.

– Sänd in OM-D revisionen, inklusive listan över identifierade skillnader mellan 

FSTD’n i fråga och de helikoptrar av typen som ni opererar.

– Transportstyrelsen tittar på er beskrivning av skillnaderna och hur ni har bedömt 

dessa samt vilken tilläggsutbildning ni har tagit fram för att omhänderta 

skillnaderna i er träning. Vi tittar även på er beskrivning av hur ni följer upp 

förändringar av den FSTD ni använder.
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Övrigt

• Kom ihåg att när ni tar in nya helikoptrar av samma typ behöver ni 

titta på om det är samma skillnader eller om nya skillnader 

tillkommer.
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Slut

• Frågor?
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