
 NOTAT 
Norconsult AS | Vestfjordgaten 4,  NO-1338 Sandvika | Pb. 626, NO-1303 Sandvika    Notat nr.: 09 

Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5135317 – KU 1001 

 

n:\513\53\5135317\5 arbeidsdokumenter\531 høringsmerknader\01 helikopternotat\notat - helikopterberedskap 

141014d.docx 

2014-10-21  |  Side 1 av 5 

 

Notat:  

Delutredning helikoptertransport (HEMS) – høringsuttalelser 

 

1 Innledning 

Det er utarbeidet en delutredning (som del av den regionale konsekvensutredningen) for å møte 

Helse Møre- og Romsdals behov for å belyse helikopterberedskapens (HEMS - Helicopter Emergency 

Medical Services) innvirkning på tomtevalget for et nytt fellessykehus i regionen. Delutredningen 

beskriver regelverket, dagens ordning og i hvilken grad tiltaksalternativene kan ivareta medisinsk 

helikoptertransport på samme nivå som i dag.  

Etter gjennomførte folkemøte og offentlig høring er det kommet innspill på delutredningen. Disse er 

behandlet i dette notatet. 

2 Prosess 

Nedenfor gjengis en oversikt over prosessen med å framskaffe synspunkter og innspill til vurdering av 

helikopterberedskap knyttet til transport til nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. 

Nr. Tiltak Utført når 

00 Gjennomgang av tilgjengelig fakta i form av interne- og eksterne 
utredninger, analyser og rapporter. 

Mai 2014 

01 Utforming av invitasjon til innspillseminar – kvalitetssikring av 
utforming 

Mai 2014 

02 Etablere tid, sted, målgrupper og rammer for seminaret. Sende ut 
invitasjon. 

Mai 2014 

03 Følge opp invitasjonen. Sikre deltakelse. Følge opp særlig viktige 
miljøer. 

Mai/ juni 2014 

04 Innspillkonferanse. Muligheter for skriftlige innspill ved uteblivelse. Mai 2014 

05 Leveranse av delutredning helikoptertransport (HEMS) til HMR. Juni 2014 

06 Folkemøter i Molde og Kristiansund – paneldebatt med muligheter 
for innspill. 

September 2014 

07 Høring og høringsuttalelser etter folkemøter. September 2014 

08 Direkte dialog med CHC Helikopterservice AS og A/S Norske Shell. Oktober 2014 

09 Notat - delutredning helikoptertransport (HEMS) - høringsuttalelser 
(utdypingsnivå 3). 

10. Oktober 
2014 

 

Til: Helse Møre- og Romsdal 

Fra: Norconsult ved T. Haakenstad, K. Medby og J. H. Andersen 

Dato/rev.: 14.10.2014 
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3 Høringsuttalelsene 

Høringsuttalelsene om helikopterberedskap er i all hovedsak rettet mot olje- og gassektoren og 

offshore beredskap.  

Kristiansund og omegn vekst (Kom Veks) er opptatt av at nevnte sektor blir lyttet til og at offshore 

beredskap bør belyses mer enn det som fremkommer av delutredningen.  

Kristiansund kommune sier på sin side at operatørselskapene bør avkreves en klar uttalelse om 

flyoperative forhold, mens Vestbase AS på sin side er opptatt av sykehusets sentrale rolle som et 

ledd i beredskapen offshore.  

Når høringsuttalelsene betraktes samlet, dreier disse seg i hovedsak om usikkerhet knyttet til: 

o Responstid/avstander - «Våre forventninger er at endringer blir til det bedre, og at vi blir tatt 

med på råd i de endringene som medfører konsekvenser for offshore beredskap» (Sitat fra 

høringsuttalelse AS Norske Shell). 

 

o Isingsproblematikk - «De-ice og anti-ice kapasiteter  hos kommende- og eksisterende 

AWSAR-helikoptre gjelder kun for kritiske deler av helikopteret; f.eks. rotorer, kontrollflater, 

vinduer og motorinntak. Bruk av avisingssystemer kan ha negativ effekt på helikopterets 

ytelser» (Sitat fra høringsuttalelse CHC Helikopter Service AS). 

 

Helikopterutredningen fokuserer på beslutningsrelevante tema med en detaljeringsgrad som er 

tilpasset denne planfasen. Vi har i utredningen konkludert med at responstid og isingsproblematikk 

er håndterbart for alle aktuelle lokaliteter, men at dette må utredes når lokalitet er valgt.  

Prosjektering av helikopterplasser med tilhørende luftromsprosedyrer er en spesialisert tjeneste som 

tilhører en senere planfase. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av hvordan tilgjengelig 

informasjon er benyttet i den overordnede helikopterutredningen. 

4 Bakgrunn, tilnærming og kilder 

Den 11. juni 2014 inviterte helseforetaket til et bredt sammensatt innspillseminar i Kristiansund  om 

medisinsk helikoptertransport.  Seminarets mål var å bidra til å sikre at krav, muligheter og 

begrensninger rundt medisinsk helikoptertransport i forhold til sykehuslokalisering ble helhetlig 

belyst. En rekke aktører ble invitert til å fremme fakta-informasjon om slike operasjoner. 

Norconsult har gjennom direkte henvendelser til oljeselskap, helikopterselskap, myndigheter 

oppfordret til skriftlig innspill om eventuelle utfordringer relatert til medisinsk helikoptertransport. 

Synspunkter som tidligere er fremmet offentlig, har overfor Norconsult ikke blitt underbygget med 

sakkyndige fly operative fakta. Miljøer som ikke hadde anledning til å møte på det nevnte 

innspillseminaret, har i etterkant av seminaret hatt tid og anledning til å oversende fakta rundt fly-

operative forhold. Fra innspillseminaret i Kristiansund fikk vi fra fly operativt hold flere individuelle 

ytringer som gjengis nedenfor, og som illustrerer svært ulike oppfattinger om HEMS.   
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Norconsult registrerte bl.a. følgende ytringer under innspillseminaret: 

 "VFR (Visual flight rules) i godt vær til alle lokalitetene er helt OK". "VFR i mer krevende forhold gir 

lokalitetene nærmest kysten en betydelig høyere tilgjengelighet" 

 "Jeg kan ikke se for meg lavsikt-prosedyrer mot noen av disse lokalitetene - de vil få svært  

høye minima og på grunn av fjell vil innflygningen starte i så stor høyde at vi presses opp i 

isingsforhold. Gevinst av å etablere dette er liten i forhold til VFR". 

 "De tre sørligste lokalitetene er svært gode, da kan man fly inn på Årø inntil man er i 

VMC (visual meteorological conditions) og følge kanten av fjorden frem mot visuell landing" 

 "Elevert (på tak) helikopterlandingsplass er best, da blir det mindre lokal turbulens fra bygninger" 

"Landing på bakkenivå er best, da kan redningsetatene få bedre arbeidsforhold ved storulykker" 

 Helseforetaket: "et nytt sykehus bygget i 2021 bør ha en helikopterlandingsplass som er tilpasset 

alle de teknologiske muligheter som foreligger og som vil komme i fremtiden slik at vi kan sikre 

høy værmessig tilgjengelighet". 

 Vi har dessverre ikke sikt-data for de ulike lokalitetene, men Årø og Kvernberget har 3-4 

dager pr. år der flyvninger blir kansellert på grunn av værforholdene (spesielt sikt). 

5 Refleksjoner om høringsuttalelsene  

Det har kommet innspill på delutredningen fra ulike aktører. Kommentarene berører i all hovedsak 

beredskapsmessige forhold knyttet til olje- og gassbransjen. En bransje, i likhet med annen industri, 

som må innordne seg samfunnets rammevilkår, herunder endringer i sykehus-struktur. 

Operatørselskapene oppdaterer sine DFU’er (Definerte Fare- og Ulykkeshendelser) i takt med ny 

kunnskap og endringer i samfunnsutviklingen. 

 

Norconsult har gjennom sin delutredning lagt til grunn at dagens to sykehus skal erstattes med et 

nytt felles sykehus. Nytt sykehus vil ikke falle inn under definisjonen traumesykehus, og er følgelig 

ikke dekket av kravene i regional traumeveileder. Den norske legeforening er tydelig på at alvorlig 

skadde pasienter ved ankomst sykehus bør tas imot av et traumeteam, slik at muligheten for tidlig 

livreddende behandling ikke blir forspilt. Traumesykehusene i landsdelen er vedtatt å være St. Olavs 

Hospital i Trondheim og Ålesund sykehus. Norconsult kan ikke se vesentlige utfordringer med å 

etablere minst like gode fremtidige HEMS- løsninger for alle som trenger slike tjenester når variasjon 

i flytid til de aktuelle lokalitetene under de aller fleste værforhold (trolig 90+ % av årets dager) er 

innenfor 10 minutters flytid.   

CHC og AS Norske Shell bidrar på sin måte gjennom høringsuttalelsene til å belyse fakta vi kjenner 

godt rundt beredskapsbildet offshore. Uttalelsen skiller imidlertid ikke mellom hendelser knyttet til 

evakuering av friske personer uten et akuttmedisinsk behov (som selvsagt fortsatt kan skje til 

etablerte flyplasser som i dag), og faktiske HEMS. Uttalelsen gir også inntrykk av at offshore sektoren 

er en storforbruker av akuttmedisinsk helikoptertransport, noe som statistikken viser ikke er tilfelle. 

Bransjen er kjent for et høyt sikkerhetsnivå med få hendelser. Et annet karakteristisk trekk er fokus 

på storulykker. Helseforetaket må derfor vurdere høringsuttalelsene i lys av dette, og i hvilken grad 

storulykkepotensialet offshore (der alle relevante helseressurser i hele regionen tas i bruk), og 

bransjens betydning for verdiskapning, skal tillegges vekt. 
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Norconsult har i regional KU kommentert innflygningsforhold på et overordnet nivå med tydelig 

henvisning til at temaet må detaljutredes i en prosjekteringsfase. Årsaken er at Norconsult etter flere 

henvendelser over uker både til luftfartsmyndigheter, leverandører av helikoptertjenester og flygere 

ikke har fått sammenfallende og entydige svar på våre konkrete spørsmål rundt temaene lavsikt-

operasjoner og is-forhold.  

Selv om enkeltflygere anonymt har gitt oss noe mer detaljerte innspill (bl.a. en flyger av et luftfartøy 

som ikke har noe beskyttelse mot ising), har vi valgt å henvise til senere detaljutredninger om dette. 

Flygning under slike forhold utgjør for øvrig en liten andel av de samlede årlige helikopter-

operasjonene, og ved varslet marginalt flyvær vil man operativt ofte velge å gå til andre sykehus.  

Siden flyoperative lav-sikt prosedyrer må utredes etter at ny sykehuslokalisering er valgt, kan flytid ut 

over de 10 minuttene (som er anslått for størstedelen av årets dager) ikke utdypes nå. Lavsikt 

prosedyrer vil uansett bare være aktuelle noen få dager pr. år. 

Norconsults gjentatte henvendelser til oljeselskap, Norsk olje og gass og fly operative miljø om å 

bidra både muntlig (innspillkonferanse) og skriftlig (skjema utdelt på seminaret) om å bidra med 

fakta i utredningsprosessen, medførte ingen håndfaste svar på våre konkrete spørsmål. Vi hadde 

også muntlig og skriftlig dialog med aktører innenfor miljøene, men ingen ønsket å bli sitert på sine 

personlige synspunkter.  

6 Oppsummering 

Norconsult har hatt dialog med Ellen Engdal i Kristiansund og omegn vekst, med CHC Helikopter 

Service og AS Norske Shell knyttet til høringsuttalelsene. Hensikten har vært å bringe klarhet rundt 

alle fakta, supplere innspill eller eventuelle svakheter i delutredningen.  

CHC og AS Norske Shell henviser begge til innholdet i de respektive skriftlige høringsuttalelsene, og 

har ikke sakkyndige tilføyelser utover det som der fremkommer. AS Norske Shell sin beredskaps 

ansvarlige Even Rønes, som for øvrig deltok på innspillseminaret 11. juni og skrev høringsuttalelsen, 

understreket viktigheten av at endringer "ikke utfordrer 3-timersregelen i negativ retning". På direkte 

spørsmål under innspillkonferansen kunne Shell ikke forklare hvordan responstiden faktisk beregnes 

(premisser som helikoptertype, vind, visuell eller instrumentflyvning osv) . Norconsult mener 3-

timers ambisjonen oppfylles med god margin for alle lokalitetene jfr. retningslinje 064:2012 - 

anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap på norsk sokkel (2012), men har i likhet 

med alle virksomheter forståelse for ønsket om kortest mulig responstid.  

Luftfartstilsynet på sin side har gjennom prosessen og sin delaktighet på det omtalte 

innspillseminaret forholdt seg nøkternt og nøytralt til sin dedikerte oppgave, som foruten rådgivning 

og informasjon innebærer å påse at konsesjon, utforming og teknisk-/ operativ godkjenning ivaretas.  

Begge helikopterplassene som benyttes på eksisterende sykehus i dag har fått gradering 3 (god) i den 

landsomfattende undersøkelsen (ref. 23 delutredning helikoptertransport - HEMS), hvor innspill fra 

sakkyndige uttalelser viser at det nye redningshelikopteret AW101 kan bli utfordrende å håndtere på 

dagens landingsplasser. Vår samlede gradering som fremkommer av delutredningen har tatt høyde 

for dette. 
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Samtlige operative miljøer vi har vært i kontakt med, har vært tydelige på at endelige utredninger av 

fly operative forhold er et omfattende arbeid, og at de av den grunn er forsiktige med konkrete 

uttalelser med unntaket generelle bekymringer fremmet gjennom høringsuttalelser. Norconsult 

mener at vår utredning har en detaljeringsgrad som gjenspeiler hva som er beslutningsrelevant i 

denne planfasen og som gjenspeiler underlagsdokumenter, sakkyndige ytringer og erfaringer relatert 

til medisinsk helikoptertransport.  

Graderingene knyttet til hvert vurderingskriterium, uttrykt som en relativ endering fra null-

alternativet, fremkommer tydelig av vår samlede vurdering av tiltaksalternativene i delutredningen. 

Norconsult kan ikke se at ytterligere dialog med de fly operative miljøene som har ytret seg gjennom 

høringer vil bringe inn nye momenter inn i delutredningen. Prosjekteringsfasen og luftfarts-

myndighetenes beslutninger om helikopterplassen og luftromsprosedyrene vil gi endelig svar. 

Utredningen er avgrenset innenfor definerte rammer, og svarer etter vår vurdering ut Helse Møre og 

Romsdals definerte utredningsbehov regulert gjennom utformet mandat. 

 

Horten, 2014-10-14 

      

Tom Haakenstad 
Utarbeidet av 

Jørn H. Andersen, Kevin H. Medby 
Fagkontroll 

Hans Petter Duun 
Godkjent 
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