Hamar lufthavn - Stavsberg

Oppdatert 26.05.2020

Innlandet luftsportssenter AS – innlandet.lss@gmail.com

Flyplassinformasjon
Navn:
Adresse:
Flyplasskode:
Konsesjonshaver:
Radiofrekvens:
Meldepunkter:

Rullebaner:

Lengde:
Bredde:
Taksebaner
Banelys:
Merking:
Høyde over havet:
Type trafikk tillatt:
Vektgrense:
Drivstoff tilgjengelig:
PPR:
Toll

Hamar lufthavn – Stavsberg
Stafsbergveien
2319 Hamar
ENHA
Innlandet luftsportssenter AS
130.275
Brumunddal bro
Nes bro
Stange Kirke
Løten Kirke
15 / 33
Asfalt, stedvis ujevn og variabel kvalitet.
Overrun bane 33 er stengt for all trafikk. Kun bane mellom terskler kan
brukes. 1 m høye sperrebukker er oppsatt ca 50 meter før terskel bane 15.
800
Asfaltstripe, 10 meter. Totalbredde 30 meter.
A, B
Banelys aktiveres ved å holde sendeknappen inne i 15 sekunder (130.275)
Banemarkering, bane nummer og sebrastriper er ikke i overensstemmelse
med BSL-E
729FT
VFR dag og natt
5700 kg
Avgas 100LL, Jet A1. Se eget dokument vedr. drivstoff.
Ja (www.myPPR.no)
Alternativt kontakt oss i henhold til kontaktinfo under
Vær oppmerksom på de spesielle norske toll-forskriftene når du kommer
til Hamar lufthavn som et første punkt fra ethvert Shengen-land.
Dette gjelder kun fly under maks T/O vekt 5700 Kg / Godkjent for maks 10
personer og for private og drosjefly:
•
•
•

Flygeplan må sendes tollvesenet senest 4 timer før
grensepassering.
Ved avvik fra planlagte tider må tollvesenet informeres.
Fly, personell og gods må ikke forlate eller tas fra plassen før
tidspunkt for den planlagte ankomst ihht flygeplan.

Fly må bare ta med varer som:
• Kan importeres/eksporteres uten gebyrer, toll eller mva
• Ikke har noen import/eksport begrensninger
• Ikke krever noen form for tollbehandling
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Kontakt:

Innlandet luftsportssenter AS
Innlandet.lss@gmail.com (INNLANDET.LSS@GMAIL.COM)
Flyplassjef: Steinar Kristiansen 413 80 441
Assisterende: Pål Vindfallet 913 90 499

Flyplassinformasjon:

Drivstoff: Se eget dokument vedr. drivstoff.
www.myppr.no
www.hamarlufthavn.no (kamera og vær)

Kart og tegninger
Neste sider
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Kart og tegninger
OBS! Ikke i målestokk!
Merking samsvarer ikke
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OBS! Kart og tegninger på denne siden er utdaterte og kan være
misvisende. Ikke for offisiell bruk. Benytt oppdaterte kart for flyging.
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