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Försvarsmaktens interna bestämmelser om väderprognostjänst;
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 väderprognostjänst som utövas av personal
under tjänstgöring i Försvarsmakten.

2 §
 I dessa bestämmelser används begrepp med följande innebörd:

______________________________________________________________________
Begrepp Innebörd
----------------------------------------------------------------------
Väderprognostjänst Produktion av förutsägelser om vädrets

utveckling samt tillhandahållande av sådana
förutsägelser och annan väderinformation.
Sådant tillhandahållande kallas även
delgivning.

Självständig väder- 1. Vid utfärdande av väderprognos-ansvar för
prognostjänst innehållet i väderprognosen.

2. Vid delgivning av väderinformation-ansvar
för innhållet i den väderinformationen som
delges.

Uppföljning Åtgärder för att till den som har tagit emot en
väderprognos tillhandahålla kompletterande
information eller ändrad prognos. Olika grader
av uppföljningstjänst kan knytas till olika
nivåer av delgivning.

Väderkonsultation Delgivning där väderpersonal i direkt kontakt
med avnämare vid personlig närvaro eller via
dubbelriktad teleförbindelse meddelar
behovsanpassad väderinformation och ger
mottagare av informationen tillfälle att
diskutera dess innehåll samt vädrets påverkan
på aktuella problemställningar.

Uppföljning i anslutning till väderkonsultation
består i att en meteorolog gör bedömande och
agerar när anledning finns att medela ändring
eller komplettering till det som tidigare har
delgivits.



Väderpresentation Delgivning där väderpersonal vid personlig
närvaro eller över teleförbindelse delger
generell eller för visst ändamål i stort
anpassad väderinformation som vederbörande
väljer ur databas antingen på beställares
direktiv eller enligt viss inom vädertjänsten
anbefalld rutin.

Uppföljning i anslutning till väderpresentation
består i att presentatör bevakar de ändringar
som prognosproducerande enhet händelse- eller
tidsstyrt har gjort till det dataunderlag som
presentationen har omfattat eller grundat sig
på samt meddelar eventuella vädervarningar som
har utfärdas efter delgivningen.

Tillhandahållande av Delgivning där väderpersonal ställer samman
informationspaket och överlämnar alfanumeriska och grafiska

väderdata i den omfattning och med det urval
som avnämaren beställer eller som regleras för
viss verksamhet.

Uppföljning i anslutning till tillhandahållande
av informationspaket består i att data på
beställning levereras på nytt. Detta kan ske
tidsbundet eller då visst slag av prognos som
har ingått i tidigare levererad information
har ändrats.

Självbetjäning Delgivning där avnämare själv, eller med hjälp
av biträdespersonal som är kunnig i hantering
av respektive informationssystem, väljer och
inhämtar grafiska eller alfanumeriska data
direkt ur vädertjänsterns databas eller ur
informationssystem som innehåller delmängder
av denna databas.

Vädertjänstens uppföljande roll begränsas vid
självbetjäning till att tids- eller
händelsestyrt uppdatera databasen.

Behörighet och åligganden

3 §
 Väderprognostjänst får utövas endast av personal med behörighet för
sådan tjänst. Under utbildning får dock personal som inte är behörig
utföra prognostjänst under handledning av behörig personal.

4 §
 Behörig utövare av prognostjänst som fungerar som handledare för
icke behörig personal under utbildning ansvarar därvid för den icke
behöriges prognostjänst.

5 §
 Behörighet för självständig väderprognostjänst får meddelas den som
har aställts som försvarsmeteorolog eller som reservofficer i
vädertjänst. Sådan behörighet får även meddelas personal som tillhör
annan än nämnda kategori om vederbörande av chefen för
flygvapenledningen har placerats i krigsbefattning för meteorolog.



För behörighet skall få meddelas krävs vidare att den som prövas

1. har kunskap om de regler som gäller för tjänstgöring i
självständig prognostjänst,

2. är väl förtrogen med användningen av de tekniska system för
vädertjänst som förekommer på arbetsplatsen och

3. har erforderlig kunskap om andra lokala förhållanden som påverkar
tjänstens utövande.

6 §
 Väderkonsultationstjänst får utövas endast av personal med
behörighet för självständig prognostjänst.

7 §
 Behörighet att utföra väderpresentation får meddelas den som har
genomgått erfordelig utbildning för det. För att behörighet skall
få meddelas krävs vidare att den som prövas

1. vet hur de väderinformationssystem och de system för
vidareförmedling av väderinformation som finns att tillgå i
aktuell tjänsteutövning fungerar, och

2. har kunskap om de regler som gäller för väderpresentation.

8 §
 Behörighet att tillhandahålla väderinfomationspaket får meddelas
personal som har erforderlig kunskap om var och hur väderinformation
inhämtas.

9 §
 Den som tillhandahåller väderinformationspaket ansvarar för att data
för dessa selekteras ur tillgänglig databas enligt givna order.

Beslut om och dokumentation av behörighet

10 §
 Chef för förband eller skola skall besluta om vem som är behörig
att utöva väderprognostjänst enligt dessa bestämmelser. Den som är
eller kommer att bli förman för den som är föremål för prövning
skall därvid lämna erforderligt stöd.

Vid krigsförband skall beslut om behörighet fattas av
förbandschefen med stöd av den främste försvarsmeterologen vid
förbandet eller, om prövningen avser denne eller det inte ingår
någon försvarsmeterolog i förbandet, med stöd av en
försvarsmeterolog hos en överordnad chef.



Beslut om behörighet att utöva självständig väderprognostjänst
såvitt avser annan meterologpersonal än anställd får fattas först
efter hörande av chefen för högkvarterets vädertjänstavdelning.

11 §
 Behörighet får begränsas till rätt att betjäna personal i viss
verksamhet.

12 §
 Vid prövning av behörighet för sådan prognostjänst som innebär
ansvar för uppföljning av prognos för flygverksamhet skall särskilt
beaktas den prövades erfarenheter av sådan tjänstgöring.

13 §
 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


