
PLANERINGSINFORMATION via olika vägar… 
 
 
VÄDER 
 
Strax innan du ger dig av 

- I bilen låghöjdsprognosen via mobil 020-58 10 00 (område A / 3) 
- http://www.aro.lfv.se/wapmet/select.asp METAR och TAF via på mobilen. 
- Metrologen Arlanda 08-5178 8751 södra/mellersta Sverige (finns även för fjällen) 
- FPC per tfn i samband med färdplan/frågor/NOTAM m.m. Kopplar om nödvändigt 

vidare till metrologen. Tfn: 08-797 63 40. 
- www.aro.lfv.se METAR, 9-TAF, NSWC, LHP, GAFOR, VFR-kartan, SIGMET, LHP 
- www.lfv.se > Flygbranchen > NOTAM & Flygväder 
- www.dmi.dk > Danmark > Radar (regn) eller Satellit > Nordeuropa 
- www.smhi.se > Prognoser & observationer > Radar eller Satellit 
- Ring flygklubben(ar) eller fält du ska till.  
 
 

Dagen/kvällen innan 
- www.dmi.dk > Danmark > VMC-udsigt > VMC-udsigt for i morgen 
- Metrologen Arlanda 
- LHP för nästa dag utfärdas kl. 18:00 (19:00 vintertid) 
- www.lfv.se > Flygbranchen > NOTAM & Flygväder > 24 h TAF för hela Europa 
- www.smhi.se > Prognoser & observationer > Välj ort (5-dygn). 
- http://tv4vadret.se/#/sverige (även bra Radar och Satellit) 
- Radio P1 kl. 07:55 och 21:55 LT väder och sjöväder. 
- Dansk texttv s. 430, 431VMC udsigt, 432 TAF, 433 METAR (UTC tider) 

 
 
Dagarna före (Europa) 

- www.smhi.se > Prognoser & observationer > Välj ort (5-dygn). 
- http://euro.wx.propilots.net Infraröda bilder (visar vädersystemens rörelser). 
- http://www.flyingineurope.be > MAPS (sidan har mycket annat också). 
- www.wetteronline.de 
 

 
GAFOR (grafisk LLF via internet) 

- Hjälp med ”bedömningen” 
- Sammanfattning över flera områden och tidsperioder. 
- LHP utfärdas 15 och 45 min över hel timme och prognostiserar vädret 6 tim framåt. 

 
 
FPC Arlanda 

- Underskattat – ger en superb service åt privatpiloter.  
- Allt på ett ställe (väder, NOTAM, färdplan, AIP, LFS, m.m.). 
- Hjälper dig även utomlands. 
- Faxar det du behöver från alla länders AIP (uppge VFR guide, sektion, etc. fr. SE). 

 
Utan egen dator 

- På hotellet, flygplatsen, i hamnen, mobilen, FPC,   



 
Mobilen 

- www.aro.lfv.se/wapmet/select.asp 
- mobil.tv4vadret.se 
- www.lfv.se (TAF, METAR går bra att se i mobil) 
- mobil.sr.se 
- wap.vader.se 
- mobil.dr.dk/ttv (s. 430, 431VMC udsigt, 432 TAF, 433 METAR (UTC tider) 

 
 
 
AIP /AIS 
 
Information om t.ex flygplatser, ATS-färdplan mm 

 via www.nsf.se briefingsidan 
 FPC Arlanda pr tfn +46 (0)8 797 63 40 


