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Prosjekt midlertidig ambulansehelikopterbase Midtre
Hålogaland – status og fremdrift
Arbeidet med å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase på Trøsen i Skånland nærmer seg
en mer praktisk fase. Basen har nå fått navnet "Tjeldsund helikopterplass, Elvemo". Dette er vårt
sjette informasjonsbrev (del 6) om prosjektet. Det beskriver hva som er nytt siden forrige
informasjonsbrev 14. mars.
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, 1. februar og 14. mars
2019. Informasjons-brevene kan leses og lastes ned fra våre nettsider:
http://www.luftambulanse.no/utredning-av-permanent-base-ambulansehelikopter-i-midtreh%C3%A5logaland

To viktige milepæler nådd
Prosjektet fått godkjent to viktige søknader. Luftfartstilsynet har nå godkjent vår søknad om
konsesjon for etablering av den midlertidige landingsplassen, i tillegg har Skånland kommune
godkjent vår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dispensasjon fra arealplanen er
nødvendig fordi området i planen er regulert til idrettsformål. Dersom det ikke kommer inn
tungtveiende innsigelser før klagefristen går ut i løpet av påsken, kan vi sende inn byggesøknad for
basen.
Tilbudskonkurranser i prosess
For den midlertidige basen på Trøsen skal det leies inn moduler for bolig-/kontordel og plasthaller for
hangar og garasje. Det må gjøres en del grunnarbeid for landingsplass, adkomstvei,
fundamenter/gulv for hangar og garasje, inngjerding og teknisk infrastruktur. Prosjektet har fått inn
tilbud på tre separate anbudskonkurranser:
•
•
•

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

Prosjektet jobber nå aktivt med denne prosessen.

Teknisk/operativ godkjenning av landingsplassen
Landingsplassen må ha en teknisk/operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne tas i bruk, og
prosjektet har sendt inn søknad om dette. Det videre arbeidet med denne godkjenningen må nå
vente til basen er fysisk på plass og Luftfartstilsynet kan få gjort nødvendig befaring av basen. Den
midlertidige helikopterbasen har fått navnet "Tjeldsund helikopterplass, Elvemo".
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