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Etter pålegg fra Luftfartstilsynet vil avd. Lufthavnsikkerhet, ved seksjon Adgangskontroll, nå implementere krav til
innpasseringsbevis ved behov for adgang til Demarcated Area til både kjøretøy og personer. Tidligere har kravet kun vært gjeldene
for personer.

Dette medfører at personer uten ID-kort til lufthavnen, som skal inn til Demarcated Area og som medbringer kjøretøy uten
innkjøringsbevis, må fylle ut innpasseringsbevis for både person og kjøretøy i sikkerhetskontrollpunktet.
Ved gjennomgang i sikkerhetskontrollen vil man måtte vise legitimasjon for sin person, slik som før. I tillegg vil sikkerhetskontrollør
kontrollføre at registreringsnummer på innpasseringsbeviset stemmer overens med det aktuelle kjøretøyet.
Innpasseringsbevis til DA skal kun benyttes ved behov for sporadisk behov for tilgang til DA. Personer og kjøretøy som
innpasserer jevnlig (flere ganger ukentlig) skal være utstyrt med henholdsvis permanent ID-kort og innkjøringsbevis.
Denne implementeringen av nytt regelverk vil påvirke ansatte med kjøretøy som har tjenesteparkering på Demarcated Area. Dette
gjelder områdene innenfor Fraktporten og Vestporten. Disse vil måtte søke om permanent innkjøringsbevis med tilgangsområde
SECURITY for sine kjøretøy.
Det er kortbestiller i de enkelte selskapene med drift på frakt- og vestområdene som må verifisere søknadene på vegne av egne
ansatte. Dette vil foregå på samme måte som ved søknad om permanente innkjøringsbevis til tjenestebiler.
Fremgangsmåte:

1.
2.
3.

Ansatt legger inn søknad på www.osl.no/idkort for permanent innkjøringsbevis. Husk scannet versjon av vognkortet. Det
skal søkes om tilgangsområde SECURITY.
Kortbestiller går inn i Elektronisk kortsøknad og godkjenner søknaden. Det legges ved en notis i merknadsfeltet om at
kjøretøyet kun skal være på DA, f.eks. fordi det gjelder ansattparkering.
Innehaver av kjøretøyet kan hente ut innkjøringsbeviset på ID-kontoret.
For å få ut beviset må man fremvise vognkortet.

Dato for ikraftsetting av nye regler for innpassering til DA er satt til 16. juni 2014.

Kortbestillere kan allerede nå gjøre disse reglene kjent for egne leverandører og ansatte som blir berørt, og søknadsprosessen kan
påbegynnes. Spørsmål kan rettes til ID-kontoret på idkontor@osl.no eller tlf.: 64 81 20 25.

Med vennlig hilsen
Oslo Lufthavn AS
Seksjon Adgangskontroll
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