
 

SPOTTERGUIDE 

 

Radiofrekvenser ved Trondheim Lufthavn Værnes 

 118.600 (sivilt) Værnes APP/TAR Approach/Radar 

 119.400 (sivilt) Værnes TWR 

 119.150 (sivilt) Værnes APP/TAR Director 

 121.600 (sivilt) Værnes Ground 

 124.300 (sivilt) Værnes Ctrl Nord 

 127.550 (sivilt) Værnes ATIS  

 133.750 (sivilt) Værnes TWR Backup  

 445.900 (sivilt) Værnes Drivstoff Tankbil 

 459.600 (sivilt) Terminal 1 

 459.700 (sivilt) Terminal 2 



 

 1. Brua til Langøra Sør ved taxebanen over E6 
Beskrivelse: 

Rett ved brua over E6 nordgående ved Apron Vest (Commuteroppstilingsplassene) Oppe på steinkanten ved gjerdet. 

Avstand: 

Ca. 150 meter fra terminalene 

Anbefalt brennvidde: 

20-200mm 

Lysforhold formiddag/ettermiddag/kveld: 

Medlys – Sidelys – Motlys 

Adkomst: 

Bil – Parker på Værnes eller ved den gamle avkjøringen til gamle ansatteparkeringa på Værnes. Så går du etter 

gangveien til Stjørdal til du kommer 50 meter fra brua før Værnestunellene, så går du opp på høyre side opp mot 

gjerdet, du er da fremme. 

Fra Terminalen – Følg gangveien til Stjørdal til du kommer 50 meter fra brua før Værnestunellene, så går du opp på 

høyre side opp mot gjerdet, du er da fremme. 

Kommentar: 

Plassen er fin nesten hele tiden men du kan oppleve motlys om ettermiddagene og kveldene hvis du skal fotografere 

mot vest fra avkjøringsvei Delta ved Apron Vest. 

Eksempelbilder: 

  

Foto: Erlend Karlsen                                                                                 Foto: Witold Ozimek 

Oversiktsbilde: 

 

Foto: Avinor/Øystein Halvorsen 

https://envaspotter.files.wordpress.com/2014/04/380172.jpg


 

2. Spotterplattformen 
Beskrivelse: 

Rett ved E6, nord for rullebanen 

Avstand: 

Ca. 700 meter fra terminalene 

Anbefalt brennvidde: 

20-200mm 

Lysforhold formiddag/ettermiddag/kveld: 

Motlys – Sidelys - Medlys 

Adkomst: 

Bil – Kjør inn til Stjørdal ved E14. Når du passerer Skatteetaten, ta av første til høyre, og følg så Værnesgata hele 

vegen. Sving deretter sydover inn på Innherredsvegen, og fortsett veien fram til Jernbanebrua. 

Veibeskrivelse på Google Maps (Linken finner dere på https://envaspotter.wordpress.com/spotterguide/) 

Kommentar: 

Plassen er best om ettermiddagen/kvelden i sommerhalvåret, da lysforholdene på denne tiden er betraktelig bedre 

enn på sørsiden av flyplassen. 

Eksempelbilde: 

 

Foto: Bård Tilseth 

Oversiktsbilde: 

 

Foto: Trondheimlufthavn.net 

https://www.google.no/maps/dir/63.4669059,10.9116168/63.4600117,10.9131459/@63.4627377,10.9104511,685m/data=!3m1!1e3!4m4!4m3!1m0!1m0!3e0
https://envaspotter.files.wordpress.com/2013/01/002.jpg


 

3. Innflygningen til RWY 27 
Beskrivelse: 

Ved localiserene til rullebane 27 

Avstand: 

Ca 5 kilometer fra terminalene 

Anbefalt brennvidde: 

50-100mm 

Lysforhold formiddag/ettermiddag/kveld: 

Medlys – Medlys – Svakt motlys 

Adkomst: 

Bil – Kjør E6 i nordgående retning mot Stjørdal. I den første rundkjøringen etter Værnestunnelen, tar du av til høyre 

mot Meråker og Sundsvall på E14. Når du kommer til kirkevegen tar du til høyre og deretter første til venstre. Følg så 

vegen videre helt til du kommer til en åker med localisere. 

Veibeskrivelse på Google Maps (Linken finner dere på https://envaspotter.wordpress.com/spotterguide/) 

Kommentar: 

«Innflyvningen 27″ er kun å foretrekke når rullebane 27 er i bruk. 

Eksempelbilder: 

 

Foto: Bård Tilseth                                                Foto: Trondheimlufthavn.net 

Oversiktsbilde: 

 

Foto: Trondheimlufthavn.net 

https://www.google.no/maps/dir/63.4669059,10.9116168/63.4600117,10.9131459/@63.4627377,10.9104511,685m/data=!3m1!1e3!4m4!4m3!1m0!1m0!3e0
https://envaspotter.files.wordpress.com/2013/01/001.jpg
https://envaspotter.files.wordpress.com/2013/01/0021.jpg

