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Tilbud midlertidig luftambulansebase for helikopter på Torpomoen
Viser til deres forespørsel til Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) i oktober då, om muligheten
for å kunne etablere en midlertidig luftambulansebase for helikopter på Torpomoen, som en
erstatning for dagens base på Ål. SNLA har påtatt seg oppdraget og bedt datterselskapet Norsk
Luftambulanse Teknologi AS (NLAT) om å gjennomføre forespørselen.
NLAT har forstått at behovet for midlertidig base er for en periode på seks måneder f.o.m
mars/april 2022. Forespørselen er åpen når det gjelder alternative løsninger. Det er derfor
utarbeidet løsningsforslag i samråd med operatøren - NLA Helikopter AS (NLAH), herunder
representanter fra GOM, lokal baseledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte. Videre er det innhentet
tilbud fra aktuell huseier (Torpomoen Eigedom AS) og entreprenører, samt vurdert disse og
utarbeidet utkast til beslutningsgrunnlag. NLAT vil kunne iverksette og realisere prosjektet iht
beslutning samt delta med bistand i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.
Tilbudte løsning er en egnet lokasjon med en modulbygg løsning som tilfredsstiller ikke bare
kravene i Norm for luftambulansebaser, men også nyere krav til smittevern med ren/uren sone og
kjønnsdelte garderober. Det er viktig å presisere at løsningen som tilbys er nøktern i utførelsen, men
fremstår som svært effektiv i drift. Vedlagte presentasjon viser beliggenhet på `skytebanen` på
Torpomoen. Modulbygg levert av BNS Container AS, en anerkjent norsk produsent av blant annet
brakke/modulbygg. Den midlertidige løsningen vil i tillegg til et modulbygg bestå av garasje til
legebil og hangar med helipad. Hangaren er p.t. i bruk for SNLA forskning og utvikling. Den kan med
relativt enkle grep oppgraderes til å tilfredsstille Luftfartstilsynets krav til operative baser.
Når det gjelder kostnadsbildet er de vesentligste kostnadene forutsigbare og inkludert i estimert
totalpris for leieperioden, men det vil være usikkerhetsmomenter. Vårt tilbud er utarbeidet så
presist som mulig, men vi legger til grunn en samarbeidsmodell for gjennomføring basert på
prinsippene `åpen bok` og ‘kost pluss’ for påløpte eksterne kostnader og intern prosjektbistand.
Felleskostnader/forbrukskostnader vil løpe som normalt for basedrift gjennom hele leie perioden.
Eventuelt leie ut over den forespurte 6-måneders perioden vil være mulig å avtale som opsjon til en
vesentlig lavere kostnad.
Fra bestilling til midlertidig base kan tas i bruk vil det minimum gå 12-14 uker, som fra årsskiftet vil
si medio april 2022.
Vi håper tilbudet fremstår som interessant. Er det uavklarte forhold eller spørsmål så bare ta
kontakt.

Med vennlig hilsen
Rune Stark-Olsen
Daglig leder

Norsk Luftambulanse Teknologi AS

