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Kommentar:

SMHI, i samarbete med LFV, förbereder verksamheten inför de förändringar i rutinerna för
utfärdande av TAF som införs 2008-11-05. Följande har beslutats:
• Giltighetstiderna för de långa flygplatsprognoserna för Stockholm/Arlanda,
Göteborg/Landvetter, Malmö/Sturup och Stockholm/Skavsta förlängs från 24 till 30 timmar.
• Som kompensation för att de korta flygplatsprognoserna för dessa utgår, kommer de nya
långa prognoserna att uppdateras var 3:e timme. Detta är en skärpning jämfört med ICAO
Annex 3, där var 6:e timme rekommenderas.
• Ändring införs 2008-11-05 kl 1200 UTC (de första nya långa prognoserna utfärdas 1130
UTC och gäller från 1200 UTC).
Förslag till ny/ändrad text:

I bilaga finns tabellen ”SWE Bulletin Structure Table”, där bulletinnummer efter ändringen
anges, liksom giltighetstiderna för prognoserna. För de korta, niotimmarsprognoserna, anges
uttrycket ”During OPH” (During operational hours). Detta innebär att antalet prognoser varierar
beroende på veckodag och i viss mån också del av året. Giltighetstiden anpassas efter den tiden
som flygplatsen är öppen för trafik, vilket innebär att prognoslängden tidvis är kortare än nio
timmar. Vissa prognoser utfärdas bara sporadiskt. Dessa markeras med ”Irregular”. Kolumnen
”AOP” bör granskas och eventuellt kompletteras av Luftfartsstyrelsen. Tabellen skickas direkt
till er handläggare via e-post för att underlätta er vidare hantering av informationen. Jämfört
med tabellen som följde med remissen har följande ändringar införts.
• Namnen på alla flygplatser har stavats enligt ICAO doc 7910/125
• Arvidsjaur utgår eftersom TAF inte utfärdas och krav har inte framförts
• Följande flygplatser har tillkommit, för vilka TAF utfärdas i dag.
- Gällivare, Halmstad, Kramfors, Linköping/Malmen, Ljungbyhed, Såtenäs och
Örnsköldsvik
• För följande flygplatser utfärdas TAF i dag, men bara sporadiskt.
- Hemavan, Karlsborg, Lycksele, Uppsala och Vidsel
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