Forskrift om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med
militærøvelsen Trident Juncture 2018 - amfibieoperasjoner
Fastsatt av Luftfartstilsynet DD.MMMM.2018 med hjemmel i luftfartsloven §§ 9-1a og 15-4, jf.
Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak 14. august 2017 nr. 1273.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å opprette to midlertidige restriksjonsområder for å
unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker, og ellers for å
trygge mot farer og ulemper som følge av luftfart ved amfibieoperasjoner under
militærøvelsen Trident Juncture 2018.
§ 2 Stedlig virkeområde og tidsrom for aktivering
De to restriksjonsområdene opprettes i følgende områder:
(Horisontal utstrekning begrenset av rette linjer begrenset av posisjoner oppgitt i
grader, minutter og sekunder i WGS84. Vertikal utstrekning oppgitt fra bakken/vannet
(GND) til høyde over middels havnivå (AMSL).)
EN R346 KB East
Horisontalt:
624857.0N-0080800.0E - 630109.2N-0074558.4E - 630459.0N-0081000.0E 632037.0N-0081000.0E - 632328.0N-0082135.0E - 630211.0N-0085414.0E 625833.0N-0083031.0E - 624609.0N-0081841.0E - 624857.0N-0080800.0E
Vertikalt: GND – 2500 fot AMSL
Tidsrom: H24 fra ikrafttredelse til opphør, jf. § 6.
EN R347 KB West
Horisontalt:
630609.0N-0063619.0E - 625300.0N-0072000.0E - 625704.0N-0080200.0E 624857.0N-0080800.0E - 624609.0N-0081841.0E - 625833.0N-0083031.0E 630459.0N-0081000.0E - 625813.0N-0072735.6E - 630120.0N-0071707.0E 631925.0N-0071520.0E - 630609.0N-0063619.0E
Vertikalt: GND – 2500 fot AMSL
Tidsrom: H24 fra ikrafttredelse til opphør, jf. § 6.
§ 3 Luftromsrestriksjoner
All flyging i restriksjonsområdet som ikke er en del av øvelsen er forbudt, med
mindre særskilt tillatelse er gitt på forhånd av NAOC etter søknad per epost til
naoc@mil.no. Restriksjonene gjelder for all luftfart, herunder modellfly og luftfartøy
som ikke har fører om bord.
Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-,
søk- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag, samt flygninger etter Avtalen
om det åpne luftrom, under forutsetning av at det på forhånd er innhentet tillatelse fra
NAOC.
§ 4 Praktisering av restriksjonene – sanntidsaktivering (real time activation)
Innenfor perioden hvor restriksjonene er aktiverte skal Forsvaret og
flygekontrolltjenesten praktisere restriksjonene i samsvar med prinsippene om real
time activation slik disse fremgår av ENR 5.1 punkt 3.4 i AIP-Norge versjon datert 15.
september 2016.
Når flygekontrolltjenesten har fått melding om at et område kan deaktiveres, vil
det kunne benyttes av luftfartøy som ikke er en del av øvelsen.

§ 5 Overtredelsesgebyr
Luftfartstilsynet kan gi pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven §
13a-5 nr. 6, for overtredelse av luftromsrestriksjonene i §§ 2 og 3.
§ 6 Ikrafttredelse og opphør
Forskriften trer i kraft 19. oktober 2018 kl. 00.01 UTC og opphører 2.
november 2018 kl. 23.59 UTC.

