ID-kort OSL
Søknad om innkjøringsbevis
Velkommen til søknadsskjema for innkjøringsbevis. Her kan du bestille innkjøringsbevis til
kjøretøy som har behov for adgang til sikkerhetsbegrensende uteområder ved Oslo Lufthavn
Gardermoen.
Innkjøringsbevis til Oslo Lufthavn Gardermoen er et elektronisk ID-bevis for kjøretøy som skal
ferdes på lufthavnens sikkerhetsbegrensede uteområder.
Gyldig adgang verifiseres i en av lufthavnens bemannede porter ved hjelp av en
avstandsleser. ID-beviset gjelder kun for kjøretøyet – sjåfør må være utstyrt med eget ID-kort.
Kjøretøyet som det søkes om innkjøringsbevis for må oppfylle vilkår for søknad om
innkjøringsbevis.
Alle søknader blir sendt til det selskapet som er oppgitt som oppdragsgiver, hvorpå
søknaden må valideres av en godkjent kortbestiller. Deretter sendes søknaden til ID-kontoret
ved Oslo Lufthavn.
Ved behov for assistanse, vennligst kontakt ID-kontoret eller kortbestiller. Eventuelt avslag på
søknaden varsles via oppdragsgiver.
Ved henting av innkjøringsbevis med varighet over 30 dager må vognkort forevises.
* Lufthavn/lokasjon

Oslo Lufthavn, Gardermoen
* Gyldig fra (maks 3 mnd fram i tid)

16

Juni

2014

* Gyldig til og med (maks 5 år)

16

Juni

* Følgende kriterier må være oppfylt (kryss av sjekklisten):
Behov for adgang med kjøretøyet i tjeneste

Kjøretøyet må være uniformert med firmalogo ved varighet over 30 dager

Ha gjennomført obligatorisk kursing eller vil be om følgebil/los

2019

Disse må krysses av for at
søknaden skal kunne sendes
inn

Ved ferdsel på manøvreringsområdet: oppfyllelse av særskilte kurskrav

* Reg. nr.

* Kontaktperson for kjøretøyet

DP99999

Ola Pilot

* Last opp kopi av vognkort

* Mobiltelefon til kontaktperson

Vognkort.pdf

Hent bilde

* Tilgangsområder

Security
* Begrunnelse for søknaden
Privat bil for ansattparkering. Trenger ikke logo.

999 88 777

Husk ditt eget navn

Last opp kopi av vognkortet

Selskapet jeg er ansatt i/arbeidsgiver

Gardermoen Flyklubb

Adresse (til selskapet)

Hangar 1

Selskapet finnes ikke i oversikten

Postnr

Oppgi navn på selskap

2030

Poststed

Nannestad

* Oppdragsgiver

Gardermoen Flyklubb

Kontaktperson hos oppdragsgiver

Egil Risbø / Nils Flatjord

Velg én av dem

Merknad
Ansattparkering - kun SECURITY

Email for kvittering

ola.pilot@epost.no

Her skriver du din egen epost-adresse

Jeg har lest og godtar med dette vilkår for søknad om innkjøringsbevis og bekrefter at
opplysningene er korrekte.

Send inn søknad

