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Yttrande över remiss av Trafikverkets delrapport
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra
samhällsviktiga flygtransporter
SMHI har tagit del av rubricerade remisshandlingar och har följande kommentarer:
Flygvädertjänsten i Sverige, som utförs med ensamrätt av SMHI, utförs enligt (EU)
2017/373, Gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.
Tjänsterna finansieras till 100% genom EU:s system för undervägsavgifter, där den
kommersiella trafiken i svenskt luftrum betalar för de gemensamma tjänsterna.
Det är endast de tjänster som specificeras i (EU) 2017/373 eller i Transportstyrelsens
föreskrift TFSF 2019:95 om flygvädertjänst, som får finansieras med dessa medel.
Tjänster utöver detta behöver finansieras på annat sätt.
Om de föreslagna beredskapsflygplatserna ska kunna användas på ett optimalt sätt
krävs flygvädertjänst och därför ser SMHI att behovet av flygplatsprognoser och andra
tjänster kan komma att öka. SMHI har också initierat en diskussion med
Transportstyrelsen angående möjligheten att utfärda flygplatsprognoser, TAF, på
stängda flygplatser. Blir det verklighet kommer det att underlätta mycket för de
samhällsviktiga flygtransporterna.
SMHI har under 2021 och 2022 erhållit förstärkt anslag för utveckling av tjänster för
det samhällsnyttiga flyget. Arbetet har gjorts i samråd med bland annat Sjöfartsverket
och Sveriges Kommuner och Regioner som opererar ambulansflyg. Detta arbete riktar
sig främst till helikoptertrafik, men tillgång till beredskapsflygplatser är också viktigt
för denna.
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Om kravbilden mot SMHI ändras mycket kommer resurser krävas både i form av
personal, produkt- och produktionsutveckling. Dessa resurser kan inte finansieras
genom nuvarande modell utan kräver alternativ finansiering.
I budgetunderlaget för 2023 och framåt har SMHI äskat anslagsmedel för produktion
och utveckling av flygvädertjänster för samhällsnyttigt flyg.

Generaldirektör Håkan Wirtén har beslutat i detta ärende som beretts av
Maria Lundblad. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga
handläggningen.
För SMHI

Håkan Wirtén
Generaldirektör
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