Prosjektrapport

Permanent luftambulansebase for
spesialisert akuttmedisin i Bergen

Prosjekteier og leder styringsgruppen Hanne Klausen, Kirurgisk serviceklinikk
Medlem styringsgruppen: Askjell Utaaker, Drift-/teknisk divisjon
Prosjektleder: Christina Moe Hansen
Dato for godkjenning av rapporten: 07.01.2021

Side 1 av 37

Prosjektrapport

Distribusjonsliste
Prosjekteier/styringsgruppe
Prosjektgruppen
Tillitsvalgte
AMU KSK
FAMU
Foretaksledelsen/Porteføljestyret

Side 2 av 37

Prosjektrapport
1. Innhold
2.
3.
4.
5.
6.

Sammendrag .................................................................................................. 4
Bakgrunn ........................................................................................................ 7
Mål .................................................................................................................. 7
Prosjektorganisasjon og bidragsytere........................................................... 10
Beskrivelse av Luftambulansen i Bergen ...................................................... 11

6.1

7.
8.
9.
10.

Hvordan andre byer har organisert legebil i regi av spesialisthelsetjenesten ... 13

Luftambulansens funksjons ved krise og beredskapssituasjoner ................. 14
Tjenestens forankring ................................................................................... 15
Aktivitetstall for luftambulansetjenesten ........................................................ 16
Flybevegelser på helikopterlandingsplass på HUS og Grønneviksøren ....... 17

10.1 Bevegelser på Helipad/HUS ............................................................................ 18
10.1.1
Bruk av andre redningshelikoptre opp mot HUS ..................................... 19
10.2 Bevegelser på Grønneviksøren ....................................................................... 20

11. Forventet utvikling i bruken av luftambulansetjenesten ................................ 21
12. Kriterier for valg av permanent helikopterbase ............................................. 22
13. Konsekvenser av flytting av base utenfor sentrumsnære lokasjoner ............ 23
13.1 Konsekvenser for pasientbehandlingen ........................................................... 23
13.2 Endring av antall bevegelser på helipad/HUS .................................................. 24
13.3 Konsekvenser for dutytid ................................................................................. 24
13.4 Konsekvenser for AMK og bilambulansetjenesten ........................................... 26
13.5 Konsekvenser for samhandling med andre avdelinger og etater ...................... 27
13.5.1
Redningsdykkere og politi ....................................................................... 27
13.5.2
Andre helseforetak .................................................................................. 28
13.5.3
Frivillige redningsorganisasjoner ............................................................. 28
13.5.4
Bergen legevakt ...................................................................................... 29
13.6 Konsekvenser for arbeidsmiljøet ...................................................................... 29

14. Plassering av base i sentrum, sør, nord, vest og øst .................................... 29
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Sentrumsnær plassering.................................................................................. 29
Plassering sørover fra Bergen sentrum............................................................ 30
Plassering nord fra Bergen sentrum ................................................................ 31
Plassering vestover fra Bergen sentrum .......................................................... 31
Plassering østover fra Bergen sentrum ............................................................ 32
Konsekvenser i forhold til kontrollsonen på Flesland ....................................... 32
Ny landingsplass og etablering av nye prosedyrer ........................................... 33

15. Risiko og sårbarhetsanalyse ved en base utenfor Bergen sentrum .............. 34
16. Kompenserende tiltak ved flytting fra sentrumsnær base ............................. 34
16.1
16.2
16.3

Ekstra anestesibemannet legebil i Bergen sentrum ......................................... 34
Tiltak for å redusere støy og luftforurensning på HUS...................................... 35
Drivstoffanlegg på helipad/HUS ....................................................................... 35

17. Konklusjon plassering av permanent base ................................................... 35
10. Vedlegg ........................................................................................................ 37

Side 3 av 37

Prosjektrapport
2. Sammendrag
I denne rapporten utredes konsekvenser av valg av permanent luftambulansebase for
spesialisert akuttmedisin i Bergen.
Nåsituasjon
1. Helse Bergen HF og kommunene i foretaksområdet er iht. samarbeidsavtale forpliktet
til å samarbeide om utvikling av akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet samlet sett
blir tilgjengelig og av god kvalitet. Legebilordningen til Helse Bergen er p.t. en integrert
del

av

luftambulansetjenesten.

I

tillegg

har

luftambulansetjenesten

et

beredskapssamarbeid med politiet og øvrige beredskapstjenester (brannvesen og
frivillige redningsorganisasjoner).
2. Antallet primær- og sekundærtransporter med ambulansehelikopter fra Helse Bergen
har vært stabilt i 2017-2019. Totalt sett foregår 33 % av landinger på HUS og 67 % på
basen på Grønneviksøren. Ambulansehelikoptre står for ca. 88 % av antall landinger
på HUS og ca. 98 % på Grønneviksøren, mens redningshelikoptre står for de
resterende hhv. 12 % og 2 %.
3. Antallet oppdrag i legebil har vært stabilt i 2017-2019. Ca. halvparten av oppdragene
utføres i Bergen sentrum. De øvrige oppdragene fordeler seg forholdsvis likt mellom
sør, nord og vest. Median kjøretid fra Grønneviksøren til sentrum er 6 minutter, mens
det er 10 – 11 minutter til de øvrige områdene.
4. Forventet utvikling vurderes som følgende:
a. Tidsbruk per sekundærtransport synes å være økende. Det medfører økt
dutytid for besetningen.
b. Det er en økning i antallet kuvøsetransporter knyttet til ny funksjon
Vurderinger
Prosjektgruppene har vektlagt følgende kriteria for vurdering av permanent lokasjon til
luftambulansebase:
1. Flyoperative forhold. Behovet for å ivareta flysikkerheten er overordnet krav til en
helikopterbase. Helikopteret må kunne fungere optimalt under skiftende lys- og
værforhold. Implikasjoner for flysikkerhet gjelder følgende:
o

Sikkerhet for landing ved tekniske problemer

o

Sikkerhet ifm. lekkasjeproblematikk
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o

Sikkerhet ved havari over tett bebyggelse

2. Pasientsikkerhet. Sikre dagens nivå av akuttmedisinske tjenester gjennom høyt
beredskapsnivå, kort utrykningstid og adekvat behandlingsnivå til pasienter slik at
pasienten snarest mulig får medisinsk hjelp, og rask transport videre til sykehus,
for videre medisinsk behandling på et høyere nivå.
Følgende kriterier vektlegges i tillegg:


Dekningsgrad for legebil (kort vei fra base til befolkningen gir økt nedslagsfelt).



Dutytid – tilgjengelighet for tjenesten (besetning går av beredskap).



Samhandling mellom aktører innenfor akuttmedisinsk tjeneste.



Konsekvenser for helikoptre fra andre baser.



Mulighet for sykehus til å motta flere helikoptre samtidig ved større ulykker og
hendelser (beredskap).



HMS- forhold for medarbeidere i luftambulansen, HUS og nærmiljø (forhold for å
ivareta støyskjerming og luftforurensningstiltak for omkringliggende omgivelser).



Kjøretid mellom base og sykehus på vei uten trafikkproblemer og nærhet til
hovedveier.



Økonomisk bærekraftig løsning.

Konsekvenser av valg av baselokasjon utenfor sentrum:
1. Tidsaspektet er viktig for pasientsikkerhet og overlevelse. Baselokasjon utenfor
sentrum medfører at transporttid øker med > 10 minutter.
2. Antallet bevegelser på Helipad/HUS forventes å øke vesentlig. En økning på 50-60 %
vil utgjøre ca. 500 bevegelser.
3. Økt transporttid (dvs. både økt flytid og kjøretid i legebil) mellom basen og sykehus
medfører følgende anslått merforbruk (per lege) per år:
a. 300 arbeidstimer pga. lengre transporttid
b. 108 timer pålagt hviletid og tilhørende beredskapsavbrudd per år
c. 75 timer dutytid (pga. hyppigere landinger på HUS som tar lengre tid enn på
basen)
4. Samarbeidspartnere innenfor ulike beredskapsfunksjoner er stort sett lokalisert i
Bergen sentrum. Utrykningstid er en kritisk suksessfaktor og større avstand til basen
medfører økt risiko.
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5. Kompenserende tiltak ved en ikke-sentrumsnær plassering av base:
a. Ekstra anestesibemannet legebil i Bergen sentrum koster 17 – 18 millioner
kroner årlig
b. Tiltak for å redusere støy og luftforurensning på HUS bør utredes.
c. Drivstoffanlegg på helipad/HUS for å bla. å raskere re-etablere beredskap og
redusere risiko for at besetning blir utflydd.

Anbefalinger
Det er konsensus i arbeidsgruppen om innholdet i rapporten. Prosjektgruppen vil anbefale
en sentrumsnær plassering av en permanent luftambulansebase for å opprettholde
dagens nivå av akuttmedisinske spesialisthelsetjenester og forpliktelsen til samhandling
mellom helseforetaket og kommunen. Dagens etablerte plassering på Grønneviksøren
foretrekkes av prosjektgruppen alternativt Nygårdstangen. Arbeidsgruppen vil anbefale at
basen plasseres utenfor kontrollsonen. Flesland anses som svært lite egnet som
baseplassering med hensyn til HMS-forhold for medarbeidere herunder støy og risiko for
forsinkelser pga. koordinering opp mot andre luftfartøy innenfor kontrollsonen og økt
avstand for legebil til tettest befolkede områder.
Prosjektgruppen har følgende anbefaling (i prioritert rekkefølge) dersom en sentrumsnær
plassering ikke er mulig:

1. Sør for Bergen sentrum
Gode flyoperative forhold, stabil veiforbindelse og høy befolkningstetthet

2. Nord for Bergen sentrum
Utenfor kontrollsonen og kan lettere gjennomføres med mindre
koordineringsbehov.

3. Vest for Bergen sentrum
Gjelder områder utenfor kontrollsonen.

4. Øst for Bergen sentrum
Anses som lite egnet for en luftambulansebase pga. redusert regularitet på grunn
av flyoperative forhold og tilbake basen etter levering på HUS. Vil gi redusert
beredskap og fare for liv og helse.
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3. Bakgrunn
Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en integrert del av
spesialisthelsetjenestens akuttmedisinske beredskap. Ambulansehelikoptertjenesten skal
primært1


Bringe akuttmedisinsk utstyr og særlig kompetent helsepersonell raskt fram til
alvorlig syke eller skadde pasienter



Bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående
overvåkning og behandling



Utføre enkle søk- og redningsoperasjoner

Helse Bergen HF har i dag en helikopterbase lokalisert på Grønneviksøren og en
landingsplass på sykehuset. På begge landingsplasser er Helse Bergen HF flyplasseier
og ansvarlig for konsesjon og driftstillatelse ovenfor Luftfartstilsynet.

Området hvor helikopterbasen på Grønneviksøren er lokalisert skal utvikles til andre
formål og reguleringsplan for området ble vedtatt høsten 2017. Det ble lagt til grunn at
basen skal flyttes da ny reguleringsplan ble vedtatt.

I forbindelse med prosess om en ny, permanent baselokalisering er det behov for en
rapport som beskriver den akuttmedisinske tjeneste med dagens lokalisering,
konsekvenser dersom basen flyttes, forutsetninger for plassering av ny base og anbefale
mulig(e) plasseringer av permanent luftambulansebase som bør konsekvensutredes.

4. Mål
Formålet med denne rapporten er å:


Beskrive dagens tjeneste/oppdrag



Beskrive hvordan tjenesten leveres med dagens lokasjon



Utrede mulig(e) plassering(er) av ny luftambulansebase og ulike forutsetninger for
plasseringer av denne

1

Akuttmedisinforskriften § 10
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Benevnelser
Benevnelse

Forklaring

11x

De tre nød sentralene; brann (110), politi (112) og helse
(113)

Alarm

Alarm er en henvendelse fra AMK der kriteriene for å
varsle luftambulansen er oppfylt. Noen alarmer blir ikke til
oppdrag («avvist»), fordi det foreliggende medisinske
opplysningene indikerer at det ikke er behov for utrykning
eller fordi flyging av en eller annen grunn ikke kan
gjennomføres.

AMA

Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen

AMK-LA

AMK-sentral med ansvar for koordinering av
ambulansehelikopter mht. alarmering og flight following.

AMK-lege

Vakthavende lege tilgjengelig for AMK for medisinsk
rådgivning til AMK-operatør og ambulansetjenesten

Besetning

Pilot, redningsmann og lege på vakt

Bevegelse

Er et begrep som beskriver aktivitet på en fast
landingsplass. Eksempelvis vil det være to bevegelser ved
landing på helipad/HUS: landing og take-off

BLV

Bergen Legevakt

Duty-tid

Tilgjengelig arbeidstid og/eller flytid for besetningen.
Overskride denne, meldes basen av beredskapen i 9
timer.

Flybevegelse

Enten en avgang eller en landing med helikopter

HBE

Helse Bergen Helse Foretak

Helipad/HUS

Plattform for helikopterlanding på HUS

HUS

Haukeland Universitetssykehus

LA 3-3

Luftambulansen i Bergen

LAT HF

Luftambulansetjenesten HF

Legebil (NLA)

Utrykningsbilen til lege og redningsmann fra LA tjenesten

Legevaktbil

Utrykningsbilen til lege og sjåfør fra Bergen legevakt
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NACA-score

Er en alvorlighetsgradering som brukes internasjonalt for å
angi alvorlighetsgrad av sykdom eller skade hos pasienter
i ambulanse og luftambulanse

Oppdrag

Er at en alarm har ført til utrykning. Et oppdrag startes idet
helikopteret letter fra bakken eller hjulene begynner å rulle
på legebilen.

Primæroppdrag

Oppdrag der pasient befinner seg utenfor sykehus.
(Institusjoner som f.eks. sykestue, helsesenter,
legestasjoner og alders- og sykehjem er ikke definert som
sykehus.)

Reaksjonstid

Tidsintervall fra en instans blir oppringt/anropt til instansen
iverksetter et tiltak

Redningshelikopterkopter Store helikopter som brukes av redningstjenester som 330
skvadronen (Sea King / SAR Queen), Equinor og Rescue
8 (Førde)
Regional AMK

AMK som det regionale helseforetak har bestemt skal ha

(R-AMK)

et overordnet koordineringsansvar innen regionen.

SAR

Søk- og redningsoppdrag

Sekundæroppdrag

Overføring av pasient fra et sykehus til et annet i den
hensikt å gi pasienten et mer spesialisert
behandlingstilbud / heve omsorgsnivået.

Utrykningstid

Tidsintervall fra ambulanse rykker ut til
ambulansepersonellet er fremme hos pasient slik at
helsehjelp kan gis.
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5. Prosjektorganisasjon og bidragsytere
Styringsgruppen har bestått av følgende:

Navn

Stilling

Hanne Klaussen

Direktør

Rolle
kirurgisk Prosjekteier og leder

service klinikk
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Direktør

Tilhørighet
HBE

styringsgruppen

Drift/teknisk Medlem i styringsgruppen

HBE

divisjon

Arbeidsgruppen har bestått av følgende:

Navn

Stilling

Rolle

Tilhørighet

Christina Moe

Prosjektleder

Prosjektleder

HBE

Mariella Verdult

Rådgiver

Prosjektstøtte

HBE

Øyvind Thomassen

Seksjonsleder

Hansen

HBE

luftambulansen
Bård Heradstveit

Per Magne Tveitane

Lars-Peter Smidt

Overlege

Tillitsvalgt legeforeningen

HBE

luftambulansen

akuttmedisinsk avdeling

Operativ

Representant for fly- og

rådgiver/fagleder

redningsoperative forhold

Overingeniør

Bygg/lokaliseringskompetanse

HBE

Verneombud ved

NLA AS

LAT HF

prosjektkontoret
drift/teknisk
divisjon
Stig Olsen

Redningsmann

luftambulansebasen i Bergen
Ingunn Toft

Vara foretakshovedverneombud
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6. Beskrivelse av Luftambulansen i Bergen
Luftambulansetjenesten er det øverste medisinskfaglige nivået som spesialisthelsetjenesten tilbyr utenfor sykehus. I Bergen er helikopteret av typen Airbus H145-T2

Hele besetningen er lokalisert med tilstedevakt og er i 24/7 beredskap. I Bergen går pilot
og redningsmann ukes vakter, mens legen går 2+2+3 dager.

Luftambulansen utfører følgende oppdragstyper:
•

Primæroppdrag (akuttoppdrag)

•

Sekundæroppdrag (overflytting til et høyere omsorgsnivå)

•

Tilbakeføring (overflytting til et lavere omsorgsnivå) (med begrensninger)

•

Søk- og redningsoppdrag (SAR)

Befolkningsgrunnlaget til Luftambulansen i Bergen ca. 520 000 mennesker. Av disse er
litt over halvparten bosatt i Bergen kommune. Kartet viser befolkningstettheten i Bergen
Kommune med hovedvekt av innbyggerne i sentrumsnære områder.

Kilde:
https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=45e1dc986e9
94f808dd0d915501ac4f7

Side 11 av 37

Prosjektrapport
Utrykning skjer med helikopter og legebil.
I vurdering som ligger til grunn for om helikopter eller legebil skal akseptere et oppdrag,
benyttes normalt følgende kriterier;
1.

Ved noen sykdommer og skader er tiden fra symptom- eller skade-debut til
første behandling på skadestedet eller definitiv behandling på sykehuset kritisk
der en forsinkelse på minutter betyr økt dødelighet og sykelighet. Eksempler
på dette kan være hjertestans, hjerteinfarkt, hjerneslag, pustestans, allergiske
reaksjoner eller store blødninger ved skader.

2.

Behov for anestesilegekompetanse på skadestedet og/eller under transport.
Ved noen tilstander kreves anestesilegekompetanse for å utføre medisinsk
behandling på skadestedet eller overvåke og behandle ustabile alvorlige
pasienter under transport. Eksempler på dette kan være transport av pasienter
på pustemaskin (respirator), invasive målinger, ustabile pasienter med
hjertesykdom eller pasienter som trenger avansert håndtering av luftveiene.

3.

At pasienten ligger vanskelig tilgjengelig for andre fremkomstmidler (uveisomt).
Dersom pasienten befinner seg langt fra vei eller høyt til fjells er det nødvendig
med helikopter som transportmiddel for å frakte pasienten til nærmeste vei eller
direkte til sykehus.

Besetningen på vakt er underlagt hviletidsbestemmelser som gjelder innen luftfart. Når
grenser for antall timer med aktiv tjeneste er nådd er besetningen «utflydd», og 9 timers
obligatorisk hvile pålegges. I denne perioden er nedslagsfeltet til LA 3-3 uten en
anestesilege-bemannet tjeneste.

Luftambulansetjenesten bruker helikopter eller legebil avhengig av hvilket transportmiddel
som er mest hensiktsmessig sett i forhold til operative og medisinskfaglige vurderinger.
Ved utrykning med helikopter er pilot, redningsmann og lege alltid med. Ved utrykning
med legebil er redningsmannen sjåfør og utgjør sammen med legen legebilens besetning.
Legebilen er en uniformert bil som er utrustet med tilnærmet det samme utstyret som
helikopteret. Legebilen har ikke båreplass og samhandler alltid med ambulansetjenesten.
Legebilen brukes også til transport av redningsmann og lege over lengre avstander
dersom flyving ikke er mulig på grunn av dårlig vær eller pågående teknisk vedlikehold.
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6.1

Hvordan andre byer har organisert legebil i regi av
spesialisthelsetjenesten

Alle landets 13 luftambulansebaser og seks redningshelikopterbaser har legebil
tilgjengelig på basen. Disse rykker ut etter de samme retningslinjer2 som for gjelder for
luftambulansetjenesten forøvrig og varsles via AMK-LA. Enkelte helseforetak har
organisert legebil i tillegg til luftambulansetjenesten (Oslo) eller fordi avstand til en
luftambulansebaser vurderes som lang.
Oslo Universitetssykehus HF
Legebil 119 har vært i døgndrift siden 2013. Lokalisert på OUS, Ullevål. Bemannes med
anestesilege

ansatt

i

Luftambulanseavdelingen

og

paramedic

ansatt

i

Ambulanseavdelingen. Bilen bemannes av 12 leger, hvor flere av disse også arbeider på
ambulansehelikopter, redningshelikopter eller ambulansefly. Ordningen finansieres i sin
helhet av Oslo Universitetssykehus HF. Legebil 119 ligger jevnt på 2 500 henvendelser i
året. Dette gir cirka 1 600 pasientkontakter inklusive rundt 100 intensivoverflytninger.

Vestre Viken HF
Legebil bemannet hverdager mellom kl.08.00 og kl.16.00. Bilen er lokalisert i Drammen
sentrum. Bilen bemannes med anestesileger fra luftambulanseavdelingen i tillegg til
anestesiavdelingene i Vestre Viken HF og Oslo Universitetssykehus HF lønnet som
prosjekt t.o.m. 31.12.2020. Videre mål er primært å bemanne bilen via faste stillinger
tilknyttet anestesiavdelingene i foretaket f.o.m. sommeren 2021 og ambulansepersonell
ansatt i ambulanseavdelingen. Ordningen finansieres 100 % av Vestre Viken HF. Så langt
i 2020 har man passert 1 000 henvendelser.

Helse Innlandet HF
Legebil bemannet hverdager mellom kl.08.00 og kl.20.00 og på 16-18 utfartshelger. Bilen
er lokalisert på Moelv. Bemannes med anestesileger ansatt i prehospital divisjon,
luftambulanseavdelingen og paramedic ansatt i ambulanseavdelingen. Ordningen
finansieres 100 % av Helse Sør-Øst RHF og er etablert i påvente av en evt. permanent

2

Retningslinjer for bruk av luftambulanse, Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Gyldig fra
1. april 2009.
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luftambulansebase på Innlandet. Resten av årets helger, er bilen bemannet med en
ambulansearbeider mellom kl.08.00 og kl.20.00. Det er cirka 750 henvendelser om
oppdrag pr. år.
Sykehuset Telemark
Legebil bemannet hverdager mellom kl.08.00 og kl.20.00 og mellom kl.08.00 og kl.18.00
i helger. Bilen er lokalisert i Skien. Bemannes med anestesileger ansatt på
anestesiavdelingen og paramedic fra ambulanseavdelingen. Ordningen finansieres 100
% av Helse Sør-Øst RHF, et prosjekt som ennå ikke har en sluttdato. Det er cirka 1 000
henvendelser om oppdrag pr. år.
Helse Fonna
Legebil har vært i drift i 10 år og er bemannet hverdager mellom kl. 07.30 og kl.15.30 på
hverdager. Bilen er lokalisert i Haugesund sentrum. Bemannes med anestesileger på
anestesiavdelingen og paramedic fra ambulanseavdelingen. Ordningen finansieres 100
% av Helse Fonna. Lege på vakt, er også AMK-lege. Det er cirka 200 henvendelser om
oppdrag pr. år.

7. Luftambulansens funksjons ved krise og beredskapssituasjoner
Luftambulansen

har

en

sentral

plass

i

samfunnets

bistand

ved

krise

og

beredskapssituasjoner. Både for kvalifisert helsehjelp, eller som plattform for Politiets
innsatsstyrker (PLIVO).
Ved beredskapssituasjoner kan personell som er Innsatsleder Helse bli fraktet ut til
skadested med luftambulansen. Luftambulansebasen er ofte møteplassen for politi og
brannvesen etter hendelser for å diskutere operative momenter. Uformelle debriefer av
personell fra 11X miljøet i Bergen styrker det operative samarbeidet.
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Bergen kommune har uttalt at det er viktig å legge til rette for en sentrumsnær
helikopterlandingsplass, slik at riktig innsats blir mulig for innsatsstyrkene, enten det er
helse, brann, politi eller Forsvaret.3
Luftambulansebasens funksjon er ytterligere omtalt i referat fra styresak 13/18 A, Helse
Bergen HF; «Ser på moglegheitene når det gjeld ei framtidig ekspansjon av kapasitet til å
ta imot to helikopter samstundes»
- «Går inn i ei dialog med andre aktørar som Politiet og Forsvaret om kva som trengst
for at deira helikopter kan nytte helikopterbasen i ein beredskapssituasjon.»

To godkjente landingsplassene i nærhet til Haukeland Universitetssjukehus er med på å
sikre en robust løsning med hensyn til uforutsette hendelser. Skulle Helipad/HUS bli
utilgjengelig (tekniske vansker ved allerede landet helikopter/brann/sperret av annen
teknisk årsak etc.), kan neste helikopter lande på den andre landingsplassen ved
Grønneviksøren.

8. Tjenestens forankring
LAT HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge og eies
av de fire regionale helseforetakene. LAT HF setter den operative delen av tjenesten på
sine 13 luftambulansebaser ut på anbud. Både basen og basefasilitetene stilles da til
disposisjon for operatøren.

NLA AS er operatør for ambulansehelikopterbasene i perioden 1.juni 2018 – 31.mai 2024.
Operatøren har ansvar for anskaffelse og drift av ambulansehelikopter og legebil,
bemanning (pilot og redningsmann), vedlikehold, beredskap, utstyr og trening. Operatøren
er også ansvarlig for å ha operativ og teknisk godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne
benytte basen.

3 Bergen byråd sak 278/17 reguleringsplan for Bergen kommune, side 4; «Støtte til lokalisering av luftambulansebase og

påpeking av mulighet for effektivt samvirke også med andre typer redningsoppdrag».
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Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller med anestesileger. I Helse Bergen
HF er det Luftambulanseseksjonen under Akuttmedisinsk avdeling, Kirurgisk service
klinikk som har ansvaret for legepersonell.

Kostnader

til

drift

av

luftambulansebaser

fordeles

mellom

de fire

regionale

helseforetakene etter en fordelingsnøkkel. Dette er utgifter som er LAT sin andel av
lokalene. Kostnadene for den enkelte base (fast vederlag, timeuttak og baseleie, drivstoff,
diverse operative utgifter og luftfartsavgifter) fordeles i tråd med antall oppdrag utført i den
enkelte region, basert på gjennomsnittlig oppdragsstatikk over de tre siste årene.
Kostnader som fordeles etter eierandel er bla. operative utgifter til 330-skvadron,
reservehelikopter, personlig verneutstyr, øvelse, trening og beredskap, MTU drift,
reparasjon og vedlikehold utstyr samt driftskostnader for LAT HF.
Lokale helseforetak dekker utgifter til eget personell, utstyre og basekostander etter avtale
med operatøren.

Luftambulansevirksomheten er regulert gjennom følgende styrende dokumenter:


Samarbeidsavtale mellom HBE, LAT HF og NLA



Nasjonal standard for luftambulanseleger



Nasjonal standard for redningsmenn



Nasjonal

standard

for

personell

som

transporterer

syke

nyfødte

luftambulansetjenesten


Retningslinjer for rekvirering av Luftambulanse



Norm for Luftambulansebaser

9. Aktivitetstall for luftambulansetjenesten
Følgende datakilder er brukt i fremstillingene av ulike data:
1.

Aktivitetstall knyttet til luftambulanse og legebil er hentet fra LAT HF (generert fra
NOLAS) og LABAS (LA tjenestens nasjonale journalsystem)

2.

Aktivitetstall til redningstjenester: AMK Bergen.

LA 3-3 har totalt blitt alarmert 4 558 ganger i 2017-2019. Det tilsvarer i gjennomsnitt 1,1
alarmer i bil og 3,1 i helikopter (totalt 4,2 alarmer) per dag.
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Tabell 1: Alarmering av legebil og ambulansehelikopter fra LA 3-3.

Av alle alarmene utgjør 75 % primær-oppdrag, 20 % Sekundæroppdrag og 5 % er søk og
rednings-oppdrag og tilbakeføring til andre sykehus. 81 % av alle alarmene er
akuttoppdrag. I samme tidsrom ble legebilen alarmert 1 188 ganger.

10. Flybevegelser på helikopterlandingsplass på HUS og Grønneviksøren
Pasienter leveres i dag enten direkte til landingsplassen på HUS eller via basen på
Grønneviksøren. Helikopterlandingsplass på HUS og Grønneviksøren brukes også i stor
grad av luftambulanser fra flere andre baser, redningstjenesten (330 Skvadron) og den
sivile redningstjenesten (off shore).

Helipad/HUS har konsesjon for 1 600 bevegelser og Grønneviken har 2 600 bevegelser.
Totalt antall bevegelser av ambulansehelikoptre fra ulike foretak og redningshelikoptre på
Grønneviksøren og helidekket/HUS er som følgende uavhengig av type helikopter:

Tabell 3: Totalfordeling mellom ambulansehelikoptre fra ulike HF og redningshelikoptre
Når vi ser på det totale antallet bevegelser på helipad/HUS og Grønneviksøren er
fordelingen hhv. ca. 33 % og ca. 67 %.
Ambulansehelikoptre utgjør ca. 98 % av antall bevegelser på Grønneviksøren og ca. 88
% antall på HUS, mens redningshelikoptre står for de resterende hhv. 2 % og 12 %:
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Fig.1: Antall bevegelser på helipad/HUS

Antall bevegelser Grønneviksøren
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Fig.2: Antall bevegelser på Grønneviksøren

10.1 Bevegelser på Helipad/HUS
I perioden 2017 til 2019 ble det foretatt totalt 2 940 bevegelser på helipad/HUS. Det vil si
i gjennomsnitt 980 bevegelser per år. Cirka halvparten av bevegelsene gjøres av
ambulansehelikoptre fra basen i Bergen, etterfulgt av helikoptre fra Førde og Stavanger.
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Fig.3: Antall bevegelser på bevegelser HUS4

10.1.1 Bruk av andre redningshelikoptre opp mot HUS

Bevegelser redningshelikoptre HUS
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Fig.4: Antall bevegelser av redningshelikopter på helipad/HUS5
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10.2 Bevegelser på Grønneviksøren
Basen på Grønneviksøren har en godkjent landingsplass for helikopter, og benyttes også
av andre luftambulanser (Førde, Lørenskog I og II, Stavanger, Ål, Arendal og Ålesund),
primært fordi helikoptrene trenger tilgang på drivstoff. Landingsplassen har tilstrekkelig
plass til samtidig parkering av flere helikoptre.
I perioden 2017 til 2019 ble det foretatt 6 044 bevegelser på Grønneviksøren. Helikopter
fra basen i Bergen står for nesten 80 % av landingene.

Bevegelser redningshelikoptre Grønneviksøren
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Fig.5: Antall bevegelser av redningshelikoptre på Grønneviksøren6
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NOLAS registering Norsk Luftambulanse AS
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Fig.5: Antall bevegelser på Grønneviksøren av luftambulansehelikoptre fra ulike baser7

11. Forventet utvikling i bruken av luftambulansetjenesten
Antall primæroppdrag har vært stabil de siste 3 årene, men mulige endringer i
sykehusstruktur og behandlingsforløp kan potensielt påvirke behov for prehospitale
tjenester herunder luftambulanse.


Sentralisering av spesialiserte funksjoner fører til at pasienten transporteres direkte til
der det spesialiserte tilbudet finnes, for eksempel PCI ved hjerteinfarkt eller
trombektomi ved hjerneslag, og derfor medføre økt transportbehov.



Samtidig skjer det en desentralisering av tidligere svært spesialiserte tjenester, hvilket
vil kunne redusere behov for transport, ved at helsetjenestetilbudet flyttes nærmere
der folk bor.

LA 3-3 håndterte i perioden 2017-2019 totalt 726 sekundærtransporter. Disse fordeler seg
stabilt som følger;

7

Kilde AMK Bergen AMIS
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Tabell 4. Fordeling av sekundærtransporter. Kilde: AirDoc

Det vises en trend på økende tidsbruk pr. sekundæroppdrag. Med utgangspunkt i antallet
oppdrag og median tidsbruk, økte tidsbruken med 9 % fra 2017 til 2018 og 6 % fra 2018
til 2019. Dette kan skyldes at flere transporter går til sykehus med lengre flytid, eller som
alvorlighetsscoren indikerer, at pasientene synes å bli sykere i perioden, og derfor krever
flere tiltak før transporten starter.

I tillegg har LA 3-3 fått regionalt ansvar for kuvøsetransporter fra sykehusene i Haugesund,
Stord, Odda og Førde.

12. Kriterier for valg av permanent helikopterbase
Følgende kriterier legges til grunn for valg av permanent helikopterbase. Kriteriene er satt
opp i prioritert rekkefølge:
1. Flyoperative forhold. Behovet for å ivareta flysikkerheten er overordnet krav til en
helikopterbase. Helikopteret må kunne fungere optimalt under skiftende lys- og
værforhold. Implikasjoner for flysikkerhet gjelder følgende:
o

Sikkerhet for landing ved tekniske problemer

o

Sikkerhet ifm. lekkasjeproblematikk

o

Sikkerhet ved havari over tett bebyggelse

2. Pasientsikkerhet. Sikre dagens nivå av akuttmedisinske tjenester gjennom høyt
beredskapsnivå, kort utrykningstid og adekvat behandlingsnivå til pasienter slik at
pasienten snarest mulig får medisinsk hjelp, og rask transport videre til sykehus,
for videre medisinsk behandling på et høyere nivå.
Følgende kriterier vektlegges i tillegg:


Dekningsgrad for legebil (kort vei fra base til befolkningen gir økt nedslagsfelt).
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Dutytid – tilgjengelighet for tjenesten (besetning går av beredskap).



Samhandling mellom aktører innenfor akuttmedisinsk tjeneste.



Konsekvenser for helikoptre fra andre baser.



Mulighet for sykehus til å motta flere helikoptre samtidig ved større ulykker og
hendelser (beredskap).



HMS- forhold for medarbeidere i luftambulansen, HUS og nærmiljø (forhold for å
ivareta støyskjerming og luftforurensningstiltak for omkringliggende omgivelser)



Kjøretid mellom base og sykehus på vei uten trafikkproblemer og nærhet til
hovedveier.



Økonomisk bærekraftig løsning.

13. Konsekvenser av flytting av base utenfor sentrumsnære lokasjoner
13.1 Konsekvenser for pasientbehandlingen
Bergen kommune har i dag en legebemannet legevaktsbil med legevaktsleger fra
kommunehelsetjenesten som er operativ på dagtid/hverdager. Legevaktsbilen og LA
samarbeider om oppdrag når kriteriene for varsling av luftambulansen fylles. En
anestesilege-bemannet enhet kan gjennomføre mer avanserte prosedyrer, har mer
avansert utstyr, blod og medikamenter og formelt høyere kompetanse enn en enhet
bemannet med legevaktsleger fra kommunehelsetjenesten.

Dersom basen flyttes ut av Bergen sentrum vil det bety en vesentlig reduksjon av
tjenestetilbudet til den delen av Bergens befolkning som i dag bor i kjøreavstand for
legebilen fra basen. En flytting i aksen nord, vest eller sør vil bety et bedre tjenestetilbud
for befolkningen som bor der den nye basen anlegges, men for de 47 % av Bergens
befolkning som bor sentrumsnært vil tjenestetilbudet bli redusert.

Tabell 2: Antall alarmer til legebil.
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Det må vurderes om kompenserende tiltak med en anestesilege bemannet legebil fra
Helse Bergen i sentrum er nødvendig.
Berørte avdelinger og klinikker i HBE er kartlagt og forespurt om konsekvenser ved flytting
av luftambulansebase til en ikke-sentrums nær lokasjon. Tilbakemeldinger er innarbeidet
i rapporten og i vedlagte ROS-analyse.

13.2 Endring av antall bevegelser på helipad/HUS
Antallet bevegelser på helipad/HUS vil øke dersom en ny base blir plassert utenfor
sentrum. Hovedgrunnen til dette er at antallet pasienter som i dag kan kjøres fra
Grønneviksøren til HUS er høyt, men dette antallet vil falle dersom transporten blir lengre.
Det er vanskelig å anslå i hvor stor grad økningen vil være sett i forhold til avstanden
mellom den nye basen og HUS, men det kan antas at de fleste pasienter med en viss
hastegrad, som i dag lander på Grønneviksøren, nesten alltid vil lande på helipad HUS.
Det er legen som bestemmer landingssted etter en totalvurdering av prognosetap ved økt
tidsbruk, behov for overvåking, pågående behandling eller forsvarlighet av å øke antall
omlastninger.
Det er konsensus i arbeidsgruppen på at det vil medføre en vesentlig økning av totalt
antall bevegelser (alle LA helikoptre og redningshelikoptre) på helipad HUS. En økning
på 50 60 % vil utgjøre ca. 500 bevegelser på helipad/HUS. Årsaken er at helikoptre som
normalt i dag avleverer pasienter på Grønneviksøren, vil ved en ikke-sentrumsnær
baselokasjon i større grad levere pasienter på helipad/HUS ettersom avstanden fra base
til HUS er økt. Dette vil omfatte både luftambulansetjenesten i Bergen og øvrige baser.

13.3 Konsekvenser for dutytid
Dutytid for operativ besetning er den tiden som medgår under oppdrag med helikopter,
legebil, all trening relatert til operasjonen, administrativ tid, møter og deltakelse på kurs.
Maksimal aktiv tid siste 24 timer er 14 timer og siste 72 timer, 30 timer. Når besetningen
når angitte maksimaltid, meldes de av beredskap i 9 timer. I denne tiden er
luftambulansetjenesten ikke operativ.
Arbeidstidsbestemmelsen knyttet til aktiv tid er regulert i flyselskapets håndbøker og
akseptert av luftfartsmyndigheten. Reguleringen er til for å sikre at besetningen sikres
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tilstrekkelig hvile. Ved å ha basen på eller nært HUS medgår mindre aktiv tid enn om
basen flyttes lengre unna sykehuset, da det blir påslag på flytid, som igjen medfører økt
aktiv tid.

Tabell 5: Oversikt over antall utmeldinger på arbeidstid pr år (9 timer pr.gang)

En baseplassering utenfor Bergen med for eksempel med 10 minutt flyging eller 30 minutt
bilkjøring til HUS, vil medføre et årlig merforbruk på 300 dutytimer. I en del tilfeller vil denne
ekstra arbeidstiden medføre at maksimal aktiv tid oppnås, og 9 timers hviletid pålegges
med tilhørende beredskapsavbrudd.
Det er derfor forventet at antallet ganger med beredskapsavbrudd (det vil si at LA tjenesten
i Bergen ikke rykker ut) vil øke. Det er også konsensus i arbeidsgruppen på at dette vil
skje oftere jo lengre basen er fra Bergen sentrum.
Det er vanskelig å anslå antallet ganger dette vil inntreffe, men dersom dette inntreffer 1
gang ekstra månedlig, utgjør det ytterligere 108 timer av beredskap per år.
Tidsbruken for en landing på HUS anslås å være ca. 30 minutter. Basert på dette vil en
fjerning av tilbudet på Grønneviksøren utgjøre ca. 75 timer duty årlig. For pasienter som
blir levert på HUS, vil en flytting av base lenger vekk enn Grønneviksøren bety en økt flytid
i retur. Det er sannsynlig å anta at noe av denne dutytiden vil komme på døgn med stor
aktivitet, som samlet sett medfører at LA 3-3 oftere vil måtte gå av beredskap.
Høyere dutytid vil også medføre restriksjoner på obligatorisk trening som underhengende
operasjoner og annen nødvendig flyoperativ trening osv. Kompenserende tiltak på dette
området må da iverksettes.
Det hender ofte at helikopteret får forespørsel om nytt oppdrag når en er underveis mot
Bergen med en pasient. Det er da hensiktsmessig å kunne lande på Grønneviksøren for
å kunne fylle drivstoff samtidig som en avleverer pasient. Skulle basen flyttes fra
sykehusnær plassering, vil det bli påkrevet med tilgjengelig fuel drivstoff på HUS.
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Økt avstand mellom HUS og base medfører økt flytid for ambulanseoppdrag. Dersom for
eksempel at avstanden mellom den nye basen og HUS er 10 minutters flyging vil på 750
årlige oppdrag ha en merkostnad på driftskostnader på over 2 million kr.

13.4 Konsekvenser for AMK og bilambulansetjenesten
Vakthavende lege ved luftambulansen er AMK-lege hele døgnet (24/7). Ved siden av
kommunikasjon via IKT-teknologi, er personlig oppmøte i AMK fra LA-legen viktig for
operatørene i AMK. Dersom basen flyttes fra sentrum vil denne kontakten bli sterkt
redusert. Dagens plassering av basen er viktig for bruk av legebilen i de sentrumsnære
områder.
Lege på luftambulansen har følgetjeneste ved transport av intensivpasienter med
luftambulansefly mellom Flesland og HUS. Til disse oppdrag brukes ambulanser som er i
nærheten av sykehuset for å frakte LA-lege og utstyr fra basen, til sykehuset og videre til
Flesland.
Dersom den nye luftambulansebasen blir plassert 15 minutter fra sykehuset kan det få
følger for denne del av tjenesten.
Landing på Grønneviksøren benyttes så ofte som mulig av hensyn til dutytid og konsesjon
for helipad. Pasientene som bringes via Grønneviksøren går enten til lokal legevakt med
ambulanse/taxi eller til Haukeland/DSH med/uten legefølge, avhengig av tilstand.
Pasienter med enkle skader som i dag fraktes fra Grønneviksøren til Bergen legevakt i
taxi, vil gjerne ved lengre kjørevei ha behov for smertestillende og overvåkning, noe som
medfører økt bruk av ambulanse til legevakt.

For ambulansetjenesten som bistår med de fleste transporter fra Grønneviksøren, vil
antall turer fra base til sykehus bli redusert. Imidlertid vil disse erstattes av lengre
transporter. Fordelen for ambulansetjenesten ved å hente pasienter på Grønneviksøren
skyldes at mange ambulanser leverer pasienter på HUS og BLV, noe som medfører at det
ofte er ledige ambulanser i nærheten av basen. En flytting vekk fra dette området vil
nødvendigvis føre til at ambulansetjenesten må styrkes i det området basen legges til.
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13.5 Konsekvenser for samhandling med andre avdelinger og etater
Arbeidsgruppen har kartlagt interessenter som bruker basen og disse er involvert ved
enten ved at de er bedt om å gi skriftlige tilbakemeldinger om konsekvenser av en ikkesentrumsnær base for ulike himmelretningene eller ved at det er avholdt møter.
Tilbakemeldinger fra interessenter er innarbeidet i rapporten og i ROS-analysen.

13.5.1 Redningsdykkere og politi
Samarbeidende aktører innenfor beredskap som Politiets hovedstasjon og Bergen
Brannvesen er lokalisert i Bergen sentrum. Aktørene fremhever at luftambulansen er en
viktig aktør i samfunnets beredskap og at en sentral lokalisert base er avgjørende for
beredskap, utrykningstid og operativt samarbeid i det daglige.
Dersom luftambulansebase flyttes vil utrykningstiden til både brann og politiet forlenges. I
tillegg vil kontakten og samarbeidet en har oppnådd i dag antas å forringes på grunn av
lengre avstand mellom basen og de enhetene i Bergen. I beredskapsøyemed er dagens
sentrumsnære plassering av luftambulansens base i Bergen å foretrekke.
Politi er en viktig aktør ved oppdrag der besetningen trenger beskyttelse for å kunne
håndtere akutte syke pasienter som er en trussel. Den nasjonale prosedyren Nødetatenes
samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) ble i 2017 laget av Helsedirektoratet,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Politiet. Denne prosedyren beskriver
samhandlingen mellom LA tjenesten og politiet der LA tjenesten er pålagt å transportere
bevæpnet politi til PLIVO-hendelser. Politiets redningshunder blir transportert med
Luftambulansen ved søks- og redningsoppdrag. Ved snøskred er hvert minutt avgjørende
for overlevelse. Politiets utrykningsenhet og politiets hundetjeneste rykker ut fra Bergen
sentrum politistasjon
Luftambulansetjenesten har etablerte er mangeårig beredskapssamarbeid med
redningsdykkere fra Bergen Brannvesen. Redningsdykkerne har base på Sandviken
Brannstasjon og rykker ut med LA når pasienter befinner seg under vann eller ved savnet
person på is eller vann.
Redningsdykkere kommer til basen på Grønneviksøren omtrent på den tiden det tar å
gjøre helikopteret klar til dykkerinnsats. Dette betyr at LA kan ta av fra basen ferdig til
dykkerinnsats omtrent på de minuttene det tar å tømme maskinen. Rask utrykningstid er
avgjørende for pasienter som trenger dykkerhjelp.
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Operativt Leder Forum Bergen (OLF) er en formell møteplass for nødetatene i Bergen
kommune. Styret i OLF har kommet med følgende uttalelse vedrørende fremtidig
baseplassering: «Nødetatene er ofte involvert i hendelser som er både uforutsigbare og
komplekse, det kan være trafikkulykker, branner, eksplosjoner og arbeidsuhell. Alle med
ulik alvorlighetsgrad. Ved større ulykker har vi gjort mange erfaringer i Bergen, at det er
en forutsetning for et best mulig utfall, at de ulike utrykningsetatene samarbeider. I et
samarbeid får man koordinert den kompetansen som de ulike etatene innehar, og man
kan møte en større ulykke med et bedre løsningsfokus enn om hver etat står hver for seg.
De fleste store arrangementer som avholdes på Vestlandet foregår innenfor Bergen
sentrum. For å sikre best mulig beredskap rundt slike arrangement, må de ulike
beredskapsinnstanser ligge i nærheten av sentrale arenaer og i nærheten av hverandre.
Ved store hendelser er tid en viktig faktor, og tid kan være avgjørende for hvordan utfallet
blir.»

13.5.2 Andre helseforetak
Luftambulansen i Bergen har et regionalt ansvar for kuvøsetransporter fra sykehusene i
Haugesund, Stord, Odda og Førde. Fra 2018 er det opprettet et formalisert samarbeid
mellom leger fra Nyfødtintensiv og Luftambulansen om at en spesialist i nyfødtintensiv
følger med på kuvøsetransporter. Barneleger som er spesialister på nyfødtintensiv
kommer på dagtid fra sykehuset og på kveldstid fra hjemmet for å være med på transporter
av akutt syke nyfødte. Disse oppdragene har høy medisinsk kompleksitet og hastegrad.
Flytting av basen utenfor sentrum vil føre til lengre responstid.

13.5.3 Frivillige redningsorganisasjoner
Hordaland Alpine Redningsgruppe (HARG) er en frivillig redningsressurs som bistår i
krevende redningsaksjoner hvor den offentlige beredskapen kommer til kort med tanke på
menneskelige ressurser (antall) eller i forhold til spisskompetanse. Mange av oppdragene
haster og mange av oppdragene har lang reisevei slik at helikopter er nødvendig for å
redde liv. HARG har utstyret sitt lokalisert til basen på Grønneviksøren, men rykker ut etter
alarm fra arbeidsstedene sine eller fra hjemmet. For alpine redningsgrupper vil en ikkesentrum nær beliggenhet medføre en utfordring for de frivillige å nå basen innen rimelig
tid på grunn av lengre reisevei og utfordringer med kø etc. slik at utrykningstiden vil øke.
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13.5.4 Bergen legevakt
BLV har uttrykt at det er ønskelig med en sentrumsnær beliggenhet da det vil være kort
vei til legevakt med god veikommunikasjon og med lite kø i rush tid. Ved lang avstand til
HUS vil det kunne bli flere landinger på helidekket/HUS pga. transportavstand fra base til
HUS. Bergen legevakt har et godt samarbeid med luftambulansen både ved akutte,
dårlige pasienter på legevakten og ved utrykning på legevaktbilen.

13.6 Konsekvenser for arbeidsmiljøet
Flytting av basen bort fra Grønneviksøren eller ut av sentrum vil ha betydning for
arbeidsmiljøet for medarbeidere i Luftambulansen og også for medarbeidere på HUS. Det
har innvirkning på arbeidsbelastning, hviletid, lovpålagt tid til kompetanseheving, støy og
luft. Disse faktorene er beskrevet i vedlagt risikovurdering (vedlegg1) og vil føre til behov
for risikoreduserende tiltak.

14. Plassering av base i sentrum, sør, nord, vest og øst
14.1 Sentrumsnær plassering
Fordeler med dagens luftambulansebase på Grønneviksøren er at dette er en etablert
base med etablert drift og samhandlingsmønstre. Lokasjonen har nærhet til
samarbeidende enheter som blant annet Bergen Brannvesen og Politi, videre er det
nærhet til HUS og BLV. Det er etablert instrumentprosedyrer med mulighet til innflyging
over vann med gode visuelle referanser. Landingsplassen kan benyttes samtidig av flere
helikoptre, og dekker derfor landingsbehov ved større hendelser, flere uavhengige
oppdrag eller ved blokkert helikopterdekk ved HUS. Basen gir slik gode flyoperative
forhold, samtidig som lokalbefolkningen er tilpasset dagens støynivå, selv om man også
her må forvente flere støydempende tiltak. Nærhet til tett befolkede områder i sentrum og
for oppdrag som skal nås i legebil.
Ulempen med dagens plassering er at det er en midlertidig base med tilhørende
midlertidige basefasiliteter og ikke i samsvar med reguleringsplan.
En

alternativt

sentrumsnær

plassering

av

luftambulansebasen

kan

være

på

Nygårdstangen. Fordeler vil være tilsvarende som for Grønneviksøren, mens ulempene
er at dette ikke er en etablert base.
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14.2 Plassering sørover fra Bergen sentrum
Området sør av HUS (langs E-39) er preget av tett bebyggelse, og eventuelle
problemstillinger opp mot støy, områdereguleringer, mm., ved Grønneviksøren vil også
forventes her. Flytrasé for oppdrag nordover vil fremdeles gå via sentrum, slik at
støyproblematikk fremdeles vil være gyldig. For oppdrag sørover med lavt skydekke vil
spenn/ kraftledninger ved Rådal medføre at helikoptrene vil fly via Flesland. Området er
innenfor Flesland kontrollsone, og flyoperasjoner vil derfor i stor grad få mange av de
samme utfordringene som ved å plassere basen på Flesland. Trafikk inn og gjennom
sentrum vil gi økt transporttid med legebil.

I siste forslag til Norsk Transport Plan prioriteres E-39 Bergen-Stavanger. Bergen-Os
ferdigstilles 2022. Fremtidig kjøretid med legebilen fra områder sør for Bergen og til HUS
eller oppdrag i denne retningen vil etter ferdigstillelse reduseres.

Alternativ lokasjoner for en luftambulansebase sørover kan være på Os, Storetveitmarken
og Nymark. En lokalisering ved Os gir lang kjøretur til HUS og befolkningstette områder,
og slik gi en redusert effekt av legebiltjenesten. Plasseringen vil også medføre et behov
for etablering av nye prosedyrer som instrumentinnflygning til basen, for å sikre akseptabel
gjennomførbarhet for oppdrag i dårlig vær.
En lokalisering ved Storetveitmarken eller Nymark kan begge fungere, men gir
støyproblemer

tilsvarende

dagens

base.

Terrenget

ligger

noe

høyere

enn

Grønneviksøren, og kan medføre problem med å overholde sikker flyhøyde ift. bebyggelse
ved dårlig vær. Innflygingsprosedyrer vil måtte basere seg på visuell innflyging fra minima
på dagens prosedyrer. Nymark er nærmere kjøreavstand til HUS, og vurderes derfor som
det beste av disse tre alternativene

Plassering av en ambulansehelikopterbase inne på en stor flyplass med utstrakt fly- og
helikopteraktiviteter medfører en rekke uheldige operative begrensninger for operasjoner
med ambulansehelikopter (ref. vedlegg 2 Notat fra LAT HF av 13.01.2020). I tillegg vil
kjøretid til HUS i rushtiden, medføre en vesentlig økt dutytid for besetningene. I samsvar
med vedlagt ROS analyse er ikke Flesland lufthavn egnet som luftambulansebase og
arbeidsgruppen anbefaler ikke en slik plassering.
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14.3 Plassering nord fra Bergen sentrum
Området nær Åsane ligger i hovedsak utenfor Flesland kontrollsone, og innflyging fra
vest, nord og øst kan lettere gjennomføres med mindre koordineringsbehov opp mot
annen lufttrafikk. Innflyging fra HUS/ sør opererer øst av Flesland som i dag.
Oppdrag med legebilen inn og gjennom sentrum samt til HUS er sårbart ved stengning
av Fløyfjellstunellen ved ulykker. Dersom helikopteret ikke kan lande på helipad/HUS vil
ambulansetransport fra en base nord for Bergen sentrum på tilsvarende måte kunne føre
til en betydelig forlenget transporttid av tidskritiske pasienter fordi ambulansen som da vil
kjøre pasienten fra basen til HUS vil kunne bli hindret av stengte tuneller eller tett trafikk.

Alternativ lokasjon nordover kan være Sandviken sjøflyhavn. Plassen benyttes i dag av
andre helikoptre og sjøfly, og dette kan medføre et koordineringsbehov opp mot
ambulansehelikoptrene. Ved inn- og utflyging over fjorden på tåke/ natt kan det oppstå
perioder med lite visuelle referanse og mulige konflikter med båttrafikk (cruisebåter).
Støyproblematikk for denne plasseringen blir omtrent som Grønneviksøren. Aktiviteten
ved basen vil gå utover rammer for nåværende konsesjon på bla. antall bevegelser og
tidsrom for flyoperasjoner. Lokaliseringen vil også medføre trafikale problem gjennom
sentrum på vei til HUS.

14.4 Plassering vestover fra Bergen sentrum
I sørvest ligger Flesland og Haakonsvern og en base i dette området vil ligge både
innenfor og utenfor kontrollsonen på Flesland.
Ved en eventuell plassering på Askøy i nordvest ligger områdene i/under Flesland
kontrollsone/ terminalområde, og flyoperasjonen vil derfor også her måtte forholde seg til
trafikk til og fra Flesland. Værforhold vil påvirke flyoperasjoner på linje med Flesland, men
uten å kunne tilby de samme muligheter til instrumentflyging, og andre fasiliteter som
flyplassen tilbyr.
Trafikk over Askøy-brua eller fra Flesland vil gi økt transporttid med legebil. En base vest
for Sotrabroen eller nord for Askøybroen vil ved kraftig vind, stengt bro eller stillestående
rushtrafikk føre til begrensinger og økt tidsbruk på oppdrag mot sentrum med legebilen.
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Pga. nærhet til Flesland, bebyggelse og terrengets beskaffenhet, vurderes det å være få
alternative muligheter for lokalisering av baser øst for sentrum. En mulighet kan være
opparbeiding av ny tomt nær Nutec i Laksevåg, men nærhet til Flesland og til Askøybroen
som reduserer fremkommelighet fra vest ved dårlig vær, samt trafikkforhold mellom
gjennom sentrum, tilsier at dette ikke er et egnet sted for en ambulansehelikopterbase.

14.5 Plassering østover fra Bergen sentrum
Terrenget øst av HUS er preget av høye fjell, dårlige landingsområder, liten infrastruktur
og liten belysning. Området ligger ofte i skyene/ tåke, og dette vil ofte forhindre bruk av en
landingsplass i dette område. Ved østlig vind er området i tillegg utsatt for turbulens.
Infrastrukturen og mulighet til fornuftig plassering av en helikopterbase er svært
begrenset.
Bergen-Voss er foreløpig ikke en prioritert i veistrekning i Nasjonal Transportplan (NTP).
Dette kan endre seg pga. utstrakt omfang av steinras på hoved traséen østover.
Området østover fra Bergen sentrum anses som lite egnet til å benytte som en
luftambulansebase.

14.6 Konsekvenser i forhold til kontrollsonen på Flesland
På Bergen Lufthavn, Flesland, kontrolleres alle flybevegelser av lufttrafikktjenesten
gjennom bakkekontroll, tårntjenesten og innflygingstjenesten, og vil derfor være mer
koordinert enn ved å operere fra byområdet. På den andre siden er det vesentlig mer
lufttrafikk på flyplassen enn det man finner ved dagens baseplassering, og trafikken må
koordineres og klareres i større grad.
Ved nattforhold utføres kontrollen i stor grad av tårntjenesten, mens aktiviteten på dagtid
er delt mellom bakkekontrollen og tårntjenesten på separate radiofrekvenser. Videre vil
trafikk

på

avstand,

og

under

IFR

(instrumentflygeregler)

kontrolleres

av

innflygingstjenesten på en tredje frekvens. Det vil si at et helikopter plassert øst av
rullebanen må koordineres opp mot innkommende/utgående taksende luftfartøy på
bakken, luftfartøy som letter/lander, og luftfartøy som er i inn/utflygingsfasen under
visuelle- eller instrumentforhold.
Den sistnevnte aktiviteten medfører størst potensial for forsinkelser, da denne typen
lufttrafikk reguleres med større adskillelseskrav i avstand, høyde og tid. Selv
helikoptertrafikk mot øst, vil i perioder måtte påregne ventetid før take-off og landing. Med
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økt trafikk, og dersom Flesland utbygges med en rullebane nummer to, vil denne
problemstillingen kunne forsterkes. I tillegg kan man forvente økt aktivitet ved
Haakonsvern, ettersom NH-90 helikoptrene blir mer operativt tilgjengelig for Sjøforsvaret.
Videre har man annen helikoptertrafikk, off- og onshore, som påvirker trafikkavviklingen
ved flyplassen.
En del av argumentasjonen over, finnes også i «Høringsutkast til Nye Stavanger
Universitetssykehus Ullandhaug-Konsesjon-Søknad» hvor Avinor (19.6.2019) i tilsvar til
Luftfartstilsynet, skriver at helikopterlandingsplass ved det nye sykehuset i Stavanger
medfører økt behov for koordinering, da helikopterlandingsplassen ligger innenfor
kontrollsonen til Stavanger Lufthavn, Sola. Tilsvarende vil ambulansehelikoptre ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø operere innen kontrollsonen til Tromsø
Lufthavn, Langnes, men interfererer ikke i samme grad med annen trafikk inn og ut fra
flyplassen. Ambulanseflyturene vil her kunne starte og lette, før man eventuelt ber om å
krysse aktiv rullebane eller inn/utflygingstrase.
Det er sammenlignbare tjenester som i dag opererer ut fra flyplasser. Alle 330
skvadronens redningshelikopterbaser ligger ved flyplasser, og de mest sammenlignbare
trafikkmessig er Sola lufthavn, Stavanger og Bodø lufthavn. De flyr både ambulanse- og
redningsoppdrag, men ikke i samme volum som ambulansehelikopterbasene. På
utrykning til akutte oppdrag rapporterer 330 skvadronen at de alltid får prioritet, og sjelden
opplever forsinkelser ved avgang og landing. De få gangene med behov for å utsette
avgang eller landing, gir dette 1-2 minutters forsinkelse.

14.7 Ny landingsplass og etablering av nye prosedyrer
Lokalisering av en ny luftambulansebase medfører behov for etablering av ny
landingsplass, nye basefasiliteter, nye instrument-innflygninger, og enkelte nye
overganger fra lavtflygingsruter til instrument-innflygningene.

Enkelte steder vil

topografien forhindre eller komplisere flyging ved lavt skydekke/ tåke, mens andre steder
vil det kunne oppstå turbulens ved gitte vindforhold. Noen steder medfører større
koordineringsbehov opp mot annen lufttrafikk.

Støyproblematikken for Bergen sentrum forsvinner ikke, da landinger og take-off
fremdeles vil utføres ved HUS.
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For helikopterbevegelsene som i dag gjøres ved Grønneviksøren, vil en ny plasseringen
av basen avgjøre hvilke områder som blir støybelastet.

15. Risiko og sårbarhetsanalyse ved en base utenfor Bergen sentrum
Arbeidsgruppen har utført en ROS-analyse basert på en luftambulansebase utenfor
Bergen sentrum, ref. vedlegg 1. Arbeidsgruppen har identifisert, men ikke vurdert tiltakene
som kan redusere risiko.
ROS-analysen beskriver risikoer fordelt på områdene pasientbehandling, arbeidsmiljø,
ytre miljø og andre områder, og identifiserer åtte områder hvor risikoen vurderes som høy,
før tiltak er iverksatt. I korte trekk indikerer ROS-analysen at lokalisering som medfører
komplikasjoner for flyoperasjoner eller økt avstand til HUS, gir en middels til høy risiko for
pasientbehandling. For følgene faremomenter er risikonivået høyt og det er ikke
identifisert tiltak som vil redusere risikonivået:


Ved en ikke-sentrumsnær plassering vil utrykningstiden for redningsdykkere øke
fordi avstanden til basen for oppmøte er større.



Besetning vil bruke lengre tid på flere oppdrag som igjen medfører økt dutytid og
risiko for at det i perioder ikke være tjenestetilbud fra luftambulansetjenesten.



Ved en base i øst vil gi økt risiko for avvisning av oppdrag eller økt utrykningstid.



Økt bruk av helipad/Hus vil medføre flere samtidighetskonflikter på helipad (ikke
ledig plass til å lande).



Ved plassering på Flesland: personalet som bor på basen blir utsatt for støy (rød
støysone)

16. Kompenserende tiltak ved flytting fra sentrumsnær base
16.1 Ekstra anestesibemannet legebil i Bergen sentrum
I Helse Bergen er det i dag åtte anestesileger som har kompetanse til å jobbe utenfor
sykehus og alle jobber på luftambulansen. Dersom Helse Bergen skal opprette et nytt
vaktlag som skal drifte en sentrumsnær legebil vil det kunne løses med at de eksisterende
legene dekker vaktene på denne bilen. Dette vil medføre utfordringer med tjenesteplaner.
Den andre løsningen er å ansette nye leger i denne funksjonen. Dette vil kreve omfattende
kompetanseheving og kursing. Det vil også være en utfordring å vedlikeholde denne
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kompetansen på grunn av et samlet volum vil være langt under det som kan vedlikeholde
den kliniske kompetansen som er ønskelig.
Det er estimert at en 24/7 tjeneste vil koste 17,6 millioner kroner (2019) per år. Det vises
til vedlegg 3 for beregning.

16.2 Tiltak for å redusere støy og luftforurensning på HUS
En økning av antall bevegelser på HUS vil medføre en økt påvirkning på det ytre miljø.
Disse

forholdene

bør

konsekvensutredes

i

forhold

til

behov

for

støy-

og

luftforurensningsreduserende tiltak med tilhørende beregning av kostnader.

16.3 Drivstoffanlegg på helipad/HUS
Ved å etablere muligheter for fylling av drivstoff på helipad/HUS vil dette tiltaket medføre
færre bevegelser, mindre støy, raskere reetablering av beredskap, mindre tapt arbeidstid
og mer tilgjengelig ambulansehelikopter. Mulighet for og beregninger av kostnader for
drivstoffanlegg på helipad/Hus er ikke utredet.

17. Konklusjon plassering av permanent base
Prosjektgruppen
luftambulansebase

anbefaler
for

å

en

sentrumsnær

opprettholde

plassering

dagens

nivå

av

en

permanent

av

akuttmedisinske

spesialisthelsetjenester og forpliktelsen til samhandling mellom helseforetaket og
kommunen. Dagens etablerte plassering foretrekkes av prosjektgruppen dernest
Nygårdstangen.

En ikke-sentrumsnær lokasjon vil medføre reduksjon i beredskap pga. økt dutytid med
større risiko for å gå av beredskap og økt utrykningstid ettersom det blir lengre avstand til
pasienter som igjen gir risiko for tap av liv og helse.
Arbeidsgruppen vil anbefale at basen plasseres utenfor kontrollsonen. Flesland anses
som svært lite egnet som baseplassering med hensyn til HMS-forhold for medarbeidere
herunder støy og risiko for forsinkelser pga. koordinering opp mot andre luftfartøy innenfor
kontrollsonen og økt avstand for legebil til tettest befolkede områder
Prosjektgruppen har følgende anbefaling dersom det ikke er mulig med en sentrumsnær
plassering av base. Anbefalingen er i prioritert rekkefølge.
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1. Sør for Bergen sentrum
Gode flyoperative forhold, stabil veiforbindelse og høy befolkningstetthet

2. Nord for Bergen sentrum
Utenfor kontrollsonen og kan lettere gjennomføres med mindre
koordineringsbehov.

3. Vest for Bergen sentrum
Gjelder områder utenfor kontrollsonen.

4. Øst for Bergen sentrum
Anses som lite egnet for en luftambulansebase pga. redusert regularitet på grunn
av flyoperative forhold og tilbake basen etter levering på HUS. Vil gi redusert
beredskap og fare for liv og helse.
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10. Vedlegg
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse
2. Notat fra LAT HF av 13.januar 2020
3. Estimater etablering av legebilordning

Side 37 av 37

Þ»(µ¿¼®»»æ Ì±®ª¹¿¬¿ îô èððê Þ±¼(
Ð±¬¿¼®»»æ Ô«º¬¿³¾«´¿²»¬¶»²»¬»² ØÚô
Ð±¬¾±µ îíëô èððï Þ±¼(
Ì´ºæ õìé éë ëì çç ëð

Baseplassering Flesland
Í¿µ¾»¸¿²¼´»®æ Õ§®®» Ø«³¾´»²ñÐ»® Ó¿¹²» Ìª»·¬¿²»
Ê;® ¼¿¬±æ ïíò ¶¿²«¿® îðîð

ïò Þ¿µ¹®«²²
Det vises til e-post fra Helse Bergen HF vedr. ny base i Bergen, datert 28.11.2019.
Helseforetaket har vurdert to ulike tomtealternativer, hvor det ene er Nygårdstangen og det
andre alternativet er Flesland Lufthavn. Konklusjonen er at pga. veisystem og
hovedbrannstasjon, er en ny base på Nygårdstangen ikke gjennomførbart. Foretaket står nå
igjen med Flesland som det eneste mulige alternativet, noe som også Bergen kommune har
gjort foretaket oppmerksom på. I forbindelse med etablering av ny base, har Helse Bergen
HF bedt Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) om en flyoperativ vurdering knyttet til det å
være lokalisert på Flesland. I oppdraget fremkommer det at man ønsker belyst fordeler og
ulemper for flytekniske og arbeidsmiljømessige forhold, knyttet til det å være nær en
flyplass.
îò Ù»²»®»´¬
LAT HF har ansvar for den operative delen av luftambulansetjenesten i Norge. Foretaket
setter tjenesten ut på anbud som omfatter en komplett operasjon av luftambulansebaser,
inkludert anskaffelse og drift av ambulansehelikopter og legebil, bemanning, vedlikehold,
beredskap, utstyr, trening etc. LAT HF stiller basefasiliteter til rådighet (med unntak av
Brønnøysund). Operasjonen innebærer tilstedevakt med kontinuerlig 15 minutters
beredskap døgnet rundt, alle dager i året. Flyselskapet Norsk Luftambulanse AS er
leverandør i perioden 1.juni 2018 - 31.mai 2024, med mulighet for forlengelse 2 + 2 år.
Helseforetak (sykehusene) har ansvar for medisinsk bemanning. LAT HF har som avtalepart
med Norsk Luftambulanse AS og som leietaker på helikopterbasene, flere betraktninger og
operative vurderinger rundt plassering av baser.
LAT HF presiserer at valg av plassering av helikopterbaser medfører en rekke vurderinger
som ikke inngår i dette notatet. Til sammenligning ligger en omfattende offentlig utredning
til grunn for fremtidig valg av lokalisering av helikopterbase Ofoten/Vesterålen. Tilsvarende
har valg av plassering av Nye SUS-Ullandhaug, medført et større arbeid vedrørende
konsekvenser for den tilhørende helikopterbasen.
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I denne sammenheng bør følgende sees på som et forenklet og komprimert innspill på
faktorer som påvirker baseplasseringer, og som LAT HF finner nødvendig å presisere.
íò Ü®(º¬·²¹
Formålet med luftambulanse, er å få kyndig og profesjonell hjelp ut til pasienten raskest
mulig, og snarest mulig frakte vedkommende skånsomt til riktig sykehusnivå, hvor mer
omfattende og avansert medisinsk behandling kan gis. I denne sammenhengen er det derfor
viktig at alle ledd i den medisinske behandlingskjeden fungerer optimalt, slik at riktig hjelp
kan bli gitt tidlig nok. Det er derfor vesentlig at alle unødvendige forsinkelser unngås i alle
ledd, herunder også hos ambulansehelikoptrene. Av denne grunn er helikopterbasen
døgnbemannet, hvor det er tilrettelagt for at helikopteret med operativ besetning, har en
reaksjonstid på inntil 15 minutter. Videre innvirker basens plassering på utrykningstid,
transporttid fra landingsplass, tilgjengelighet av medisinsk personell,
arbeidstidsbestemmelser (duty-tid), mm. I det følgende drøftes ulike momenter som en
eventuell flytting av basen til Flesland, vil medføre.
íòï Ñ°»®¿¬·ª º±®¸±´¼
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På Bergen Lufthavn, Flesland, kontrolleres alle flybevegelser av lufttrafikktjenesten gjennom
bakkekontroll, tårntjenesten og innflygingstjenesten, og vil derfor være mer koordinert enn
ved å operere fra byområdet. På den andre siden er det vesentlig mer lufttrafikk på
flyplassen, enn det man finner ved dagens baseplassering, og trafikken må koordineres og
klareres i større grad. Flyaktiviteten ved Flesland Lufthavn var i 2017 på 90 937
flybevegelser1. I samme rapport, refereres det til at Avinor har oversendt en prognose fra
Transportøkonomisk Institutt (TØI). Basert på denne er det for 2028 lagt inn en vekst i rute,
charter og fraktflyging på 24,9 % i forhold til 2017. For offshore helikopter-flygning legges
det til grunn 13 352 som det høyeste antall bevegelser; det tilsvarer en økning på 19,6 % i
forhold til 2017. Antall flybevegelser i 2028 beregnes da til 111 038.
Ved nattforhold utføres kontrollen i stor grad av tårntjenesten, mens aktiviteten på dagtid er
delt mellom bakkekontrollen og tårntjenesten på separate radiofrekvenser. Videre vil trafikk
på avstand, og under IFR (instrumentflygeregler) kontrolleres av innflygingstjenesten på en
tredje frekvens. Det vil si at et helikopter plassert øst av rullebanen må koordineres opp mot
innkommende/utgående taksende luftfartøy på bakken, luftfartøy som letter/lander, og
luftfartøy som er i inn/utflygingsfasen under visuelle- eller instrumentforhold.

1
Rapport Støykartlegging for Bergen lufthavn Flesland, rapportnummer 2018:01063 SINTEF https://avinor.no/globalassets/bergenlufthavn/om-oss/miljo/sintef-2018-01063_20181025.pdf
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Den sistnevnte aktiviteten medfører størst potensial for forsinkelser, da denne typen
lufttrafikk reguleres med større adskillelseskrav i avstand, høyde og tid. Selv helikoptertrafikk
mot øst, vil i perioder måtte påregne ventetid før take-off og landing. Med økt trafikk, og
dersom Flesland utbygges med en rullebane nummer to, vil denne problemstillingen kunne
forsterkes. I tillegg kan man forvente økt aktivitet ved Haakonsvern, ettersom NH-90
helikoptrene blir mer operativt tilgjengelig for Sjøforsvaret. Videre har man annen
helikoptertrafikk, offshore og onshore, som påvirker trafikkavviklingen ved flyplassen.
En del av argumentasjonen over, finnes også i «Høringsutkast til Nye Stavanger
Universitetssykehus Ullandhaug-Konsesjon-Søknad» hvor Avinor (19.06.2019) i tilsvar til
Luftfartstilsynet, skriver at helikopterlandingsplass ved det nye sykehuset i Stavanger
medfører økt behov for koordinering, da helikopterlandingsplassen ligger innenfor
kontrollsonen til Stavanger Lufthavn, Sola. Tilsvarende vil ambulansehelikoptre ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø operere innen kontrollsonen til Tromsø
Lufthavn, Langnes, men interferer ikke i samme grad med annen trafikk inn og ut til
flyplassen. Ambulanseflyturene vil her kunne starte og lette, før man eventuelt ber om å
krysse aktiv rullebane eller inn/utflygingstrase.
Det er sammenlignbare tjenester som i dag opererer ut fra flyplasser. Alle 330 skvadronens
redningshelikopterbaser ligger ved flyplasser, og de mest sammenlignbare trafikkmessig er
Sola lufthavn, Stavanger og Bodø lufthavn. De flyr både ambulanse- og redningsoppdrag,
men ikke i samme volum som ambulansehelikopterbasene. På utrykning til akutte oppdrag
rapporterer 330 skvadronen at de alltid får prioritet, og sjelden opplever forsinkelser ved
avgang og landing. De få gangene det likevel er behov for å utsette avgang eller landing er
det snakk om 1-2 minutter forsinkelse.
Ê:®
For inn- og utflyginger under natt- eller instrumentforhold gir en flyplass en rekke
fasiliteter som bedrer operativiteten, herunder takse-, rullebane.- og innflygingslys.
Videre vil instrumentprosedyrer sørge for etablerte rutiner, kvalitetssikret med
radartjeneste, for ankomst/ avgang. Men med besetningskonseptet vi har i dag, har man
et høyere minimum for minste nedflygingshøyde på instrumentforhold over rullebanen
enn for operatører med to piloter. Til sammenligning eksisterer etablerte og
kontrollflydde PinS-innflyginger til Bergen, som sørger for at forskjellen i tillatt høyde blir
mindre. Videre vil varmen fra byområdene i Bergen normalt medføre et høyere skylag
over dette området i forhold til Flesland. I tillegg vil mengden med lys fra byområdet, gi
økt grad av gjenkjennelighet og navigering under ikke optimale værforhold. Værkamera
som er utplassert i området gir også god værinformasjonen. Disse forholdene tilsier at de
operative forholdene under natt- og instrumentforhold, ikke er overveldende til fordel for
Flesland. For de få tilfellene behovet viser seg, er Flesland likevel tilgjengelig på kort
avstand.
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Flesland har fasiliteter og beredskap tilpasset luftfarten. En rullebane gir til en viss grad økt
sikkerhet for landinger ved motorkutt og halerotorproblematikk. Helikoptrene som benyttes
i ambulansehelikoptertjenesten, har dog motorytelser og prosedyrer som gjør at
helikopteret likevel kan lande eller fortsette avgang, ved motorkutt på det mest kritiske
tidspunktet, og er slik ikke avhengig av rullebane for denne problematikken. For problemer
med halerotorkontroll, kan en rullebane være en fordel, men i et eventuelt slikt tilfelle vil
Flesland være få minutters flyging unna.
I tilfelle et havari, vil tårntjenesten sende ut brann- og redningsressurser for å assistere.
Landingsplassen ved Nygårdstangen ligger rett ved Bergen Hovedbrannstasjon, og det må
kunne forventes at tilsvarende kapasiteter kan oppnås ved denne landingsplassen.
Drivstoffdepot for egne og besøkende helikoptre i ambulanseoppdrag, kan medføre en viss
fare for lekkasje og/eller brann. Lekkasjeproblematikken kan forebygges
konstruksjonsmessig ved oppsamlingsbasseng, og lekkasje/brann bør kunne håndteres av
Bergen Hovedbrannstasjon.
Flyging over tettbebyggelse er regulert blant annet med krav til to motorer. Alle
ambulansehelikoptre i Norge tilfredsstiller disse kravene, og statistikken tilsier liten risiko for
havari over tettbebyggelse.
Í¬(§
Helikopterflyging medfører nødvendigvis en del støy som kan virke sjenerende på naboer,
spesielt på nattestid. Erfaringsmessig er det en liten andel som blir vesentlig plaget av dette,
men det kan ikke utelukkes som et problem. Med normale operasjoner, minimeres tiden
hvor motorene går. Inn- og utflyging gir en del støy i enkelte retninger, men kun for en
begrenset periode. Kun ved større katastrofer, kan man forvente omfattende støy fra SARog ambulansehelikoptre ved basen. Mengden støy vil likevel være neglisjerende i forhold til
hva man registrerer tilknyttet lufttrafikken ved Flesland. Det kan likevel vurderes om lokal
støyskjerming rundt helikopterplassen og for spesielt utsatte naboer kan være
hensiktsmessig. Det gjøres oppmerksom på at støyen fra E-39 like ved Nygårdstangen er
omfattende og døgnkontinuerlig. I tillegg er det få naboer i umiddelbar nærhet av planlagt
helikopterbase, sammenlignet med f.eks. ved landingsplass ved nåværende SUS.
Ved å benytte Flesland som helikopterbase vil man kunne fjerne noe av denne støyen fra
Bergen sentrum, og overføre den til Flesland-området i stedet. Man unngår likevel ikke støy
fra landinger på Haukeland. En baseplassering ved Flesland vil medføre at dette basebygget
med tilhørende fasiliteter må ha omfattende skjerming mot støy.
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Hensikten med å bruke helikopter i ambulansetjenesten er å få hjelpen raskt frem til
pasienten, og raskt og skånsomt frakte pasienten med behandling til sykehus, hvor mer
omfattende og avansert medisinsk behandling ytes. Tidsbruken er derfor vesentlig for at
denne tjenesten skal fungere optimalt.
Tidsbruk knyttet til koordinering og klarering av lufttrafikk er nevnt over, og videre fokuseres
det på det medisinske aspektet av tid. Optimalt vil et ambulansehelikopter plassert på
sykehuset, gi tidsbesparelse ved behov for medisinsk spesialkompetanse, som f.eks. ved
kuvøsetransport. Ved ankomst av pasient vil lege og redningsmann ofte følge pasienten inn
på sykehuset, og slik bli adskilt fra ambulansehelikopteret i denne perioden. Av flere årsaker
kan ikke Haukeland benyttes som permanent helikopterbase, og det blir derfor nødvendig
med omlasting av pasient og medisinsk utstyr. Dette krever ekstra kapasitet på ambulansebil
og personell for slike oppdrag. Per i dag utgjør denne ekstra kjøretiden ca. fem minutt, men
ved flytting av helikopterbasen til Flesland, vil denne tiden utvides vesentlig, -spesielt i
perioder med rushtrafikk i området mellom Flesland og Haukeland. Resultatet blir lengre tid
for utrykning av helsepersonell med spesialkompetanse, og lengre tid for levering av pasient,
når Haukeland ikke kan benyttes (turbulens, opptatt heli-dekk, mm.). Tidsbruken ved bruk av
helikopter vil øke, dersom Flesland velges som helikopterbase. I tillegg vil perioden hvor
helikoptermannskap er separert fra helikopteret kunne bli lengre, og duty-tid (arbeidstid) bli
lengre, med mindre tilgjengelighet på ambulansehelikopter som resultat. I 2019 var basen
utmeldt 232 timer pga. arbeidstid.
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Ved ambulanseoppdrag i nærområdet, eller når helikopteret ikke kan fly pga. vær eller
tekniske forhold, benyttes ofte deler av helikopter-crewet på ambulanseoppdrag med
legebil. Dette betinger at legebilen kan benyttes raskt uten for mye forsinkelser forårsaket av
adgangskontroll relatert til flyplassdrift. Nærhet til store folkemengder gir økt effekt av
bruken av legebil. Det kan forventes at baseplassering inne på Flesland vil gi lengre
utrykningstid til færre potensielle pasienter, samt forsinkelse grunnet sikkerhetstiltakene
inne på flyplassen. Dersom Helse Bergen ønsker å opprettholde dagens akuttberedskap i
Bergen sentrum, må det ved baseplassering på Flesland sannsynligvis etableres en egen
legebiltjeneste i Bergen. Det vises til ordningen i Oslo.
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En baseplassering ved Flesland vil medføre økt krav til støyskjerming av basebygget, med
tilhørende økte byggekostnader. Når det gjelder støyskjerming forutsetter vi at det byttes et
støy- og vibrasjonssikkert bygg.
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Når det gjelder merkostnad så beregnet Multiconsult denne til ca. 5 mnok for et bygg på
Evenes lufthavn. Verdien av byggetomt i Nygårdstangen må vurderes opp mot tomteverdi og
byggekostnader inne på en flyplass, og det må tas høyde for at det foreligger planer for å
bygge en rullebane nummer to lengre øst enn eksisterende. Et midlertidig basebygg vil øke
kostnadene med å etablere base på Flesland.
Luftfartøy betaler for bruk av infrastruktur i luften og på bakken. Det må regnes med økte
lufthavnsavgifter ved bruk av Flesland som helikopterbase.
Bruk av Flesland som luftambulansebase vil medføre økt flytid som et resultat av lengre
flyging mellom Haukeland og basen. I tillegg følger økt bruk av ambulansepersonell og bil.
Samtidig øker duty-tiden, og tilgjengeligheten for besetningen minker; m.a.o. mindre
tilgjengelig luftambulanse for pengene.
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En base beliggende innenfor Flesland flyplass vil føre til økt behov for adgangskontroll for
besøkende og samarbeidspartnere. Et basebygg vil her fungere som en ekstra adkomst til
rullebanen, og dette krever en bedre adkomstkontroll ved basen enn behovet er ved
Nygårdstangen. Dette vil gjelde for helikoptermannskap, arbeidere, og besøkende til basen.
ØÓÍñÓ·´¶(
Det å jobbe ved en luftambulansebase er en spesiell tjeneste. Man bor, jobber og sover i nær
tilknytting til hverandre 24 timer i døgnet i opp mot en uke sammenhengende. I enkelte
perioder, preges arbeidsmønsteret av hektiske dager og netter, med høy arbeidsbelastning
på ukurante arbeidstider. For at tjenesten skal fungere optimalt, bør derfor en rekke HMShensyn innfris. Støyskjerming iht. Tek-10 standard internt i bygg, og ekstra støyskjerming
relatert til lufttrafikk, bør være optimal for å sørge for tilstrekkelig god hvile. Utendørs
støydemping på Flesland vil i liten grad fungere, og slik begrenses utendørs opphold for den
uka man er på vakt. Krav til fysisk form, krever treningsfasiliteter på basen eller i umiddelbar
nærhet. For tilberedelse av mat, er det en fordel med tilgang på dagligvarer i nærområdet.
Muligheten til besøk av venner og familie, uten at det påvirker øvrige kolleger, er med på å
bedre det psykososiale miljøet på helikopterbasen. Med de begrensninger som er rundt
flyplassdrift, anses det som enklere å få dette til ved en baseplassering utenom
flyplassområdet.
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Luftambulansetjenesten er interessert i at pasienten får rasket mulig hjelp av kyndig og
profesjonell medisinsk hjelp, mens de snarest mulig transporteres til sykehus for mer
avansert behandling. I den hensikt er vi interessert i at våre operatører har de best mulige
forholdene til å kunne yte en slik tjeneste. Til tross for at Flesland vil kunne fungere som en
base for ambulansehelikopteret i Bergen, ser vi det som en helt klart foretrukket
baseplassering liggende utenfor flyplassområdet og nærmere Haukeland. Fordelene som
finnes ved Flesland, er også tilgjengelig ved å benytte f.eks. Nygårdstangen som base.
Ulempene ved å benytte Flesland som base er mindre eller fraværende, ved å benytte
Nygårdstangen som base. Andre tjenester (330 skvadron) har god erfaring fra å operere ved
flyplasser. Vi mener likevel at den svært høye sivile lufttrafikken ved Flesland flyplass og
ambulansehelikoptertjenestens egenart taler sterkt for en plassering utenfor flyplass. Vi
anbefaler derfor ikke å bruke Flesland som en fremtidig base for luftambulansen, og ber om
at man forsetter å legge til rette for bruk av ambulansehelikopterbase i nærheten av
Haukeland. Samtidig gjør vi oppmerksom på at det er Luftfartstilsynet som etter søknad fra
eier av fasiliteter/infrastruktur gir konsesjon og teknisk/operativ godkjenning av basen.
Dette er godkjenninger som gis i etterkant av at basen er bygget, og det medfører en risiko
ved at basen ikke blir akseptert fra operatør. Derfor må en operatør med deres ansatte som
skal arbeide ved basen, involveres i utredningen.
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