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NOTAM
En guide för allmänflygare
Syfte
Den här guiden syftar till att göra det enklare för dig som pilot att hålla koll på NOTAM.

Bakgrund
Visste du att det var djävulen som uppfann NOTAM?
Nej, det är kanske inte riktigt sant. Men ibland undrar man hur länge NOTAM ska få fortsätta
att vara i det format som det är och vad vi som piloter kan göra för att lättare hålla koll på
NOTAM. Det klassiska som vi alla har lärt oss är att kolla NOTAM på ARO-webben i
samband med flygning. Och det är absolut inget vi ska sluta med.
Men här följer några tips på hur du kan få bättre koll på NOTAM.

Prenumerera på NOTAM för en viss flygplats
Hemsidan autorouter.aero erbjuder dig en möjlighet att gratis få NOTAM via mail.
1. Skapa ett konto och logga in
2. Klicka på Briefing och välj NOTAM i dropdown-menyn

3. Klicka på Subscribed NOTAMs och därefter på +Subscribe.
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4. Skriv sedan in ICAO-koden för den flygplats du vill bevaka, välj hur du vill få
beskedet och klicka på Subscribe.

5. Från och med nu kommer du att få ett mail varje gång det publiceras ett nytt NOTAM
för en vald flygplats. Mycket smidigt! Autorouter kan också användas för annan
färdplanering men det får du utforska på egen hand.

Prenumerera på NOTAM i ett visst område
Läser du alltid morgontidningen? Varför inte då också börja dagen med att läsa alla senaste
NOTAM?
Via sajten notaminfo.com kan du markera ett område på kartan för att se alla NOTAMs som
gäller där. Fördelen med detta till skillnad från Autorouter är att du också kan få med NOTAM
som är enroute och inte kopplade till någon flygplats.
1. Skapa ett konto och logga in på notaminfo.com
2. Klicka på SET UP MAPS & FEEDS.

3. Du ska nu se en karta med en blå ruta över. Använd nålarna i övre vänstra hörnet
och det nedre högra hörnet för att placera rutan över det område som du vill ha
NOTAM för. Det kan vara lite tricksigt att få till det men till slut brukar det gå.
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4. När du är nöjd med den blå rutans placering, klicka på Update your local map
boundary.

5. Välj sedan My account uppe i vänstra hörnet.

6. Klicka på Edit och sen Email settings.

7. Du kan nu välja hur ofta du ska få mail och vid vilken tid. Avsluta med att trycka på
Save.

8. Nu kan du stänga ner sidan och invänta mail vid den tidpunkt du valt.

Färdplaneringsprogram
Många av oss använder färdplaneringsprogram när vi vill flyga längre. De flesta av dessa
innehåller också någon form av NOTAM-tjänst så att du ser NOTAM längs färdlinjen. Det är
givetvis ett bra sätt att hålla koll.
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Aeroweather Pro
Många av oss har säkert använt oss av Aeroweather för att smidigt kolla METAR och TAF
inför flygningar. Om man väljer att istället satsa på Aeroweather Pro så får du möjlighet att
även kolla NOTAM för de flygplatserna du har i din lista. Perfekt för att kontrollera NOTAM
precis innan start.

ARO-webben
Under orimligt lång tid har NOTAM-sidan på aro.lfv.se varit ur funktion. Det är oacceptabelt. I
normala fall är det en bra plats att kontrollera NOTAM. Men vad som mer finns på sidan är
AIP SUP. Det som du hittar i AIP SUP är sånt som har en större/längre/annan omfattning än
det som NOTAM har. Där hittar du ofta militärövningar och restriktionsområden. Då finns det
alltid också kartor vilket underlättar tolkandet.
Kontrollera alltid AIP SUP innan du ska flyga. Du kan också nå den via ARO-webbens app.

Flyg ofta och försiktigt!
Hälsningar Niklas Larsson

