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Försvarsmaktens interna bestämmelser om väderobservationstjänst;
beslutade den 22 november 1995.

Chefen för flygvapenledningen föreskriver med stöd av Försvarsmaktens
organisationsmyndighets beslut den 10 juni 1994 (LEDS 807:84468)
Stående delegering av vissa befogenheter samt bemyndigande att besluta
vissa föreskrifter inom Försvarsmakten följande.

Inledande bestämmelser

1 §
 Dessa bestämmelser gäller för väderobservationstjänst

1. vid bemannsde observationsstationer som har upprättats permanent
av Försvarsmakten,

2. vid observationsstationer som har uprättats vid en flygbas eller
en helikopterbas i samband med att basen används för militär
flygning och

3. när sådan tjänst enligt avtal mellan Försvarsmakten vid militära
flygplatser som har upplåtits för civilt flyg.

2 §
 I dessa bestämmelser används begrepp med följande innebörd:

____________________________________________________________
Begrepp              Innebörd
------------------------------------------------------------------------
MIF                  Militär flyginformationstjänst för flygplats.

MIF-rapport          Beskrivning av rådande väder som lämnas till
                     flygförare i samband med start eller landning på
                     övningsflygplats för vilken MIF bedrivs.

QAM                  Rapport om rådande väder närmast kring flygplats
                     som utgör underlag för besked till flygförare i
                     samband med start eller landning.

Åligganden för personal i väderobservationstjänst

3 §
 Väderobservatör skall utföra väderobservation och insända rapport



enligt den instruktion som gäller för varje observationsstation
och rapporttyp.

4 §
 Chefsobservatör (cobs) skall svara för att

1. observationstjänsten utförs och rapporteras i enlighet med
gällande regler, och

2. utgående rapporter är korrekta, varvid uppgifter om sikt,
molnbashöjd och lufttryck särskilt skall uppmärksammas.

5 §
 Observationskontrollant skall upprätta QAM eller kontrollera QAM
som observatör utan cobs-kompetens har upprättat. Kontrollanten
skall vid behov initiera ändringar i rapporten samt godkänna den
före insändande.

6 §
 Har en flygplatsprognos utfärdats och har sådana onormala
förhållanden därefter inträffat som inverkar på säkerhet eller
tidhållning i observationstjänsten skall cobs eller
observationskontrollant snarast anmäla detta till den väderenhet
som svarar för flygplatsprognosen.

Bemanning

7 §
 Bemanningen för observationstjänst skall vara så avpassad att
förseningar eller felrapporteringar inte riskeras.

8 §
 En väderobservatör med behörighet som chefsobservatör skall
tjänstgöra när QAM upprättas.

När flygplatskontroll är upprättad utom ordinarie flygövningstid
och flygverksamheten endast omfattar civil luftfart, flygning med
enstaka militära transportflygplan eller helikoptrar får
chefsobservatören ersättas av en observationskontrollant.

9 §
 På övningsflygplats där MIF-tjänst har upprättats får personal i
MIF-tjänst utföra erforderlig väderobservationstjänst.

Behörighet

10 §
 Personal som ges i uppgift att utföra väderobservationstjänst vid
observationsstationer som omfattas av dessa bestämmelser skall ha



behörighet enligt vad som framgår av 11-14 §§.

11 §
 Behörighet som väderobservatör får meddelas den som har godkänts
vid befattningsutbildning för värnpliktigt väderbiträde vid
Flygvapnets väderskola eller som på annat sätt har bibringats
motsvarande kunskaper.

12 §
 Behörighet att sammanställa MIF-rapport får meddelas den som har
genomgått utbildning för MIF-tjänst enligt särskild utbildningsplan.

13 §
 Behörighet som observationskontrollant får meddelas flygledare som
har genomgått särskild utbildning för detta.

14 §
 Behörighet som chefsobservatör får meddelas den som uppfyller krav
för behörighet som väderobservatör och som därutöver har genomgått
kompletterande befattningsutbildnig för väderbiträde vid
flygflottilj (motsv.)

Beslut om och dokumentation av behörighet

15 §
 Chef för förband eller skola eller, efter hans bestämmande, chef
för förbandets eller skolans väderenhet skall besluta om vem som är
behörig att utöva väderobservationstjänst enligt dessa bestämmelser.

Beslut om behörighet för väderobsevationstjänst vid krigsförband
skall fattas av förbandschef eller, efter hans bestämmande, av
personal med behörighet för självständig prognostjänst.

16 §
 Beslut om behörighet får gälla viss tid eller tills vidare.
Beslutet skall dokumenteras.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1996.

Kent Harrskog

Stefan Ryding-Berg


