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Telefontid 

Vi ønsker alle våre operatører en riktig god sommer. Vi vet at dette er en hektisk 

tid for dere, og det er det også for oss. Vi har store restanser som vi nå begynner 

å få kontroll på, og vi setter alle kluter til for å ha 0 restanse fra 7. august. 

 

For å få til det har vi sett oss nødt til å innføre telefontid. Fram til 7. august kan vi 

nås på telefon tirsdag og torsdag mellom klokken 14.00 og 16.00. Vi beklager 

ulempen dette måtte medføre. 

 

 

  

  

Viktig informasjon fra Wing Ops Bardufoss 
Forsvarets luftfartøyer kan fly veldig lavt, enkelte kan lovlig fly helt ned til 50 fot over 

bakken. Det er derfor en mulig konflikt mellom droneaktivitet og for eksempel 

helikopter som opererer i samme luftrom (G). 

 



 

Luftfartstilsynet har regler som droneflygere skal forholde seg til. Det er imidlertid fint 

for forsvaret om droneflygere kan ta initiativ til å melde ifra om aktivitet, slik at 

forsvaret kan informere sine operative flyskvadroner etter 'Bedre føre var'-prinsippet. 

Telefon-nummeret man skal bruke til dette er 77 89 62 54. Dette er nummeret til 

Wing Ops Bardufoss. 

 

I tillegg er det fint om aktivitet som skal foregå over tid, eksempelvis testing, merking 

og lignende blir satt på NOTAM. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Midlertidige restriksjonsområder 

under sykkel-VM i Bergen høsten 

2017 
For å ivareta sikkerheten i luften i forbindelse med sykkel-

VM 2017 i Bergen, vil all flyging i restriksjonsområdene (som 

ikke er en del av arrangementet) være forbudt. Det blir tre 

midlertidige restriksjonsområder under sykkel-VM. Forbudet 

retter seg mot all luftfart, herunder modellfly og luftfartøy 

som ikke har fører om bord (RPAS/droner). 

 

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, 

ambulanse-, politi-, søke- og redningsoppdrag. 

  

Luftfartstilsynet har fått opplyst at arrangementet rangeres 

som verdens tredje største idrettsarrangement med et stort 

antall tilskuere og flere hundre millioner TV-seere. Et slikt 

stevne krever link-fly som kan operere uhindret for 



 

direkteoverføring og filming, samt oversiktlige 

operasjonsforhold for luftfartøy i ambulanse-, søk og 

rednings-, politi- og militæroppdrag. 

 

De midlertidige restriksjonsområdene er opprettet med 

følgende navn og aktiveringstider:  

 EN R197 Sykkel Bergen(Sort): 15.09.17 kl. 03:00 til 

24.09.17 kl. 20:00 

 EN R198 Sykkel Nord (Grønn): 15.09.17 kl. 03:00 til 

17.09.17 kl. 20:00 

 EN R199 Sykkel Vest (Rød): 23.-24.09.17 mellom kl. 

05:00 og kl. 11:00 

Vertikal utstrekning på områdene vil være fra bakken eller 

vannet og opp til 10.000 fot over middels havnivå (AMSL). 

Se kartet og hele forskriften. 

 

 

 

Besøksadresse: 

Luftfartstilsynet Sjøgata 45 - 47 Bodø, Nordland 8001 Norway 

 

Slutt å motta Sikkerhetsbrev fra Luftfartstilsynet  
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