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11.3 Sammanställning av ändringskriterier 
 

Element Ändringskriterier 
 
Vind: 

 
När vinden vid marken förutsägs passera följande värden. 

Medelvindriktning: • ändras med 60° eller mer och medelvindens hastighet före och/eller efter 
ändringen är 10 knop eller mer. 

Medelvindhastighet: • ändras med 10 knop eller mer. 
Vindbyar: • ändras med 10 knop eller mer, inklusive det fall att inga vindbyar angivits, 

och medelvindens hastighet före och/eller efter ändringen är 15 knop eller 
mer 

Andra kriterier: • Fastställs i samråd med flygplatsen. 
• Försvarsmakten: Förändringar av operativ betydelse för Försvarsmaktens 

flygoperatör.  
 

 
Sikt: 

 
När följande värden förutsägs uppnås eller passeras: 
• 150, 350, 600, 800, 1 500, 3 000 eller 5 000 m  
• Försvarsmakten: även 1000,2000,2500,3500,4000m samt andra 

förändringar av operativ betydelse för Försvarsmaktens flygoperatör. 
 

 
Väderfenomen: 

 
När något av följande fenomen, eller kombinationer av dessa, börjar, slutar eller 
ändrar intensitet: 
• Underkyld nederbörd; 
• Måttlig eller kraftig nederbörd (inklusive skurar); 
• Åska (med nederbörd); 
• Stoftstorm eller sandstorm; 
När något av följande fenomen börjar eller slutar 
• Isnålar; 
• Underkyld dimma; 
• Stoft-, sand- eller snödrev; 
• Åska (utan nederbörd); 
• Kastby, skydrag eller tromb; 
• Försvarsmakten: även kornsnö och iskorn. 
 

 
Molnmängd: 

 
När följande värden hos molnskikt under 1 500ft (450 m) förutsägs ändras:  
• från NSC, FEW eller SCT till BKN/OVC eller  
• från OVC/BKN till NSC, FEW eller SCT 
 

 
Molnbas: 

 
När följande värden hos det lägsta molnskiktet, som täcker mer än 4/8 av 
himlen, förutsägs uppnås eller passeras: 
• 100, 200, 500, 1 000 eller 1 500ft. (30, 60, 150, 300, eller 450 m) 
• Försvarsmakten: även 300ft (90m), 400ft (120m), 600ft (180m), 700ft 

(210m), 800ft (240m) samt andra förändringar av operativ betydelse för 
Försvarsmaktens flygoperatör. 

 
 
Vertikalsikt: 

 
När följande värden hos vertikalsikten förutsägs uppnås eller passeras: 
• 100, 200, 500, 1 000 eller 1 500ft. (30, 60, 150, 300, eller 450 m) 
• Försvarsmakten: även 300ft (90m), 400ft (120m), 600ft (180m), 700ft 

(210m), 800ft (240m) samt andra förändringar av operativ betydelse för 
Försvarsmaktens flygoperatör. 
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