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 SØKNAD OM OPPRETTELSE AV RESTRIKSJONSOMRÅDE IHT BSL G 4.1 VEDLEGG 2 

 

a) Nord Helikopter søker herved om opprettelse av R-område i forbindelse med innspilling av 

en internasjonal film med senter rundt Langvann i Nordmarka i Nittedal kommune. 

Begrunnelsen for søknaden er at filminnspillingen vil medføre helikoptertrafikk med flere 

helikoptre i lav høyde og høy fart, på et begrenset område, som øker risikoen for nær-

hendelser. Vi ønsker å unngå droner og annen lavtflygende trafikk under filminnspillingen 

som innvolverer helikopter. Rigging av området er allerede godt i gang, og kommunen er 

svært positive til prosjektet og ser stor samfunnsnytte i filminnspillingen. 

 

b) Nord Helikopter ønsker å begrense flygingen til området som er market på vedlagt kart, til å 

gjelde de helikopterne som er innleid for å fly ifm produksjonen. Ambulanse, politi, SAR og 

militære luftfartøy er unntatt dette. Andre sivile operatører, kommersielle eller private,  med 

bemannede eller ubemannede luftfartøy kan søke om dispensasjon til undertegnede. Det 

kan tas kontakt pr telefon, men søknad må sendes pr mail. 

 

c) 2 helikoptre vil operere i restriksjonsområdet samtidig. Dette dreier seg om AS 350 / H-125 

fra Nord Helikopter. Det ene vil være utstyrt med kamerautstyr, mens det andre kan brukes 

til flytt av folk, utstyr og i tillegg være back up for filmhelikopteret. 

 

d) Horisontal begrensning er med senter i Langvann og ca 5 km radius ut fra senter. 

Koordinatene for Langvann er;  

 

60.11090 N 10.76658 Ø 

60 06´39.3´´ N 010 45´59.7´´ 

(WGS 84) 

 

e) Vertikal begrensning er 3000 ft AMSL 

 

f) Kart er vedlagt. 

Aktiviseringtider: Start 25.03.2019 kl 00:00 UTC og stopp 02.04.2019 kl.00:00 UTC. 



g) Nord Helikopter ønsker å begrense R-området til et relativt sett større område enn filmingen 

mest sannsynlig vil foregå. Dette pga usikkerheten ved nøyaktige lokasjoner for filmingen, 

samt de mange restriksjonsområdene fra kommunen når det gjelder sensitive dyreområder, 

som ikke nødvendigvis andre aktører vet om. 

 

h) N/A  

 

i) N/A 

 

j) Kontaktperson for innhenting av tilleggsopplysninger: 

Øystein Skovro 

Flygesjef Nord Helikopter 

# +47 41 51 55 71 

os@nordhelikopter.no 

 

k) Kontaktperson tilgjengelig før og under aktivisering av R-område: 

Samme som pkt j) 

 

l) Det vil bli 2 helikoptre fra samme selskap, med fast ansatte crew som planlegger 

operasjonene sammen. De vil snakke sammen på egen Nord Helikopter kanal under flyging 

med begge maskinene innvolvert, også mot bakkemannskap, men samtidig lytte på 123,5 og 

sende blindt på denne frekvensen. 

 

m) Nord Helikopter søker om R-område under kontrollert luftrom (C 3000 ft AMSL-FL 215) og vil 

operere langt lavere enn 3000 ft etter plan. Derfor er det ikke behov for å koordinere dette 

med lufttrafikktjenesten på Gardermoen. Likefullt er det vanlig prosedyre for oss å 

informere om slik type aktivitet til nærest anliggende lufttrafikktjeneste, samt Politi og 

Luftambulanse, både for egen og eventuelt berørte parters sikkerhet.  

 

n) N/A 

 

o) N/A 
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