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AIP SWEDEN APP AVAILABLE FOR MOBILE DEVICES
From mid November 2018 the official AIP Sweden app for mobile devices will be available
from LFV – the Swedish Air Navigation Services – at Apple App Store for iOS devices and
at Google Play Store for Android devices (search for “AIP Sweden”). The AIP Sweden app
allows download and offline use of the Swedish Aeronautical Information Publication (AIP)
and related documents such as AIP amendments (AMDT), AIP supplements (SUP) and
Aeronautical Information Circulars (AIC). The app complements the online version at
https://lfv.se/iaip with download and offline functionality for mobile platforms such as
smartphones and tablets.
Please note that new information can be published at any given moment and it is the
responsibility of the user to make sure to download the latest information available.
NOTAM are not included or available for download, for current NOTAM please refer to
online version at https://aro.lfv.se > AIS > NOTAM.
Approximately 800 MB of free memory is needed for the app and the AIP-files that go with
it.
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AIP SWEDEN-APP TILLGÄNGLIG FÖR MOBILA ENHETER
Från mitten av november 2018 kommer den officiella AIP Sweden-appen för mobila
enheter att finnas tillgänglig från LFV – den svenska flygtrafiktjänsten – i Apple App Store
för enheter med iOS och i Google Play-butiken för enheter med Android (sök efter ”AIP
Sweden”). AIP Sweden-appen möjliggör nedladdning och offline-användning av svensk
Aeronautical Information Publication (AIP) och relaterade dokument såsom AIP-ändringar
(AMDT), supplement (SUP) och informationscirkulär för luftfarten (AIC). Appen
kompletterar online-versionen på https://lfv.se/iaip med nedladdnings- och offlinefunktionalitet för mobila plattformar såsom smarta telefoner och surfplattor.
Vänligen notera att ny information kan publiceras när som helst och det är brukarens
ansvar att försäkra sig om att denne har laddat ner den senast tillgängliga informationen.
NOTAM är inte inkluderade eller tillgängliga för nedladdning, för aktuella NOTAM hänvisas
till online-versionen på https://aro.lfv.se > AIS > NOTAM.
Cirka 800 MB ledigt minne behövs för appen och de AIP-filer som medföljer.
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