Informasjon fra Luftambulansetjenesten HF. (Del 5.)
Bodø 14. mars 2019

Prosjekt midlertidig ambulansehelikopterbase Midtre
Hålogaland – status og fremdrift
Prosjektgruppa startet jobben med å få på plass en midlertidig base 24. oktober 2018. Trøsen i
Skånland er valgt som plassering. Etter omlag fire måneders arbeid har prosjektet kommet langt men
mye arbeid gjenstår ennå. Dette er vårt femte informasjonsbrev (del 5) om prosjektet. Det beskriver
hva som er nytt.
For nye lesere som ønsker å sette seg ordentlig inn i prosjektet anbefales det å starte med våre første
informasjonsbrev fra 16. november, 30. november, 4. januar 2018 og 1. februar 2019. Informasjonsbrevene kan leses og lastes ned fra våre nettsider: http://www.luftambulanse.no/utredning-avpermanent-base-ambulansehelikopter-i-midtre-h%C3%A5logaland

Tilbudskonkurranser utlyst
For den midlertidige basen på Trøsen skal det leies inn moduler for bolig-/kontordel og plasthaller for
hangar og garasje. I tillegg til dette skal det blant annet etableres landingsplass, adkomstvei,
fundamenter/gulv for hangar og garasje, inngjerding og teknisk infrastruktur. Prosjektet har nå lyst ut
tre separate anbud for å få dette på plass.
•
•
•

25.2: Tilbudskonkurranse leie av moduler.
27.2: Tilbudskonkurranse leie av haller.
12.3: Tilbudskonkurransen for generalentreprise grunn-, bygningsmessige og tekniske
arbeider.

Konsesjonssøknad
Luftfartstilsynet har prosjektets konsesjonssøknad til behandling, og har hatt denne på høring. Ved
utløp av høringsfristen var det kommet inn to høringssvar. Prosjektet har en forventning om å motta
et konsesjonsvedtak i løpet av mars. Konsesjon og kommunens tillatelse må være på plass før det
fysiske arbeidet med å etablere basen kan starte.
Dispensasjonssøknad
Prosjektet har sendt søknad til Skånland Kommune om midlertidig dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for etablering og drift av midlertidig base for ambulansehelikopter på gnr.
17, bnr. 56 i Breistrandveien 22 på Trøsen. Ingen merknader var mottatt fra naboer på bakgrunn av
den ordinære nabovarslingen som hadde frist 11.2. Søknaden er nå på høring hos
sektormyndighetene (Fylkesmannen, Fylkestinget, Sametinget, Statens Vegvesen).

Teknisk/operativ godkjenning av landingsplassen
Landingsplassen må ha en teknisk/operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne tas i bruk.
Prosjektet har vært i dialog med Luftfartstilsynet om dette, og er i ferd med å utarbeide søknad om
teknisk/operativ godkjenning.
Flyoperativt
Det flyoperative ved den midlertidige basen på Trøsen er nå ivaretatt. Basens operatør Norsk
Luftambulanse AS, har inngått avtale med lufttrafikktjenesten på Evenes om operasjoner til og fra
den midlertidige basen. Det er gjort risikoanalyse og vurderinger av inn- og utflygingsforhold,
herunder hindersituasjon, bebyggelse og naboer, vær og vindforhold, nærhet til flyplass og
tårntjenester, og instrumentflyging (IFR). Dette styrer hvordan flygningen til og fra den midlertidige
ambulansehelikopterbasen på Trøsen skal foregå.
Forlenget leieavtale med Forsvarsbygg
Forsvarsbygg har gitt Luftambulansetjenesten HF mulighet til å leie ambulansehelikopterbasen ved
Evenes lufthavn helt frem til 15. august. Med utgangspunkt i foreliggende fremdriftsplan, er målet
for prosjektet å flytte fra Evenes Lufthavn til Trøsen i løpet av juli. Prosjektgruppa er svært
takknemlig for den velviljen Forsvarsbygg har møtt Luftambulansetjenesten med i denne krevende
prosessen.
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