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Søknad om fornyet konsesjon for Stavanger helikopterplass, 
Universitetssjukehuset.  
 
Viser til brev fra Luftfartstilsynet datert 21.1.2016, deres referanse 16/00988-1, og  
søker med dette om fornyet konsesjon for å inneha og drive Stavanger 
helikopterplass, Universitetssjukehuset.  
 
Navnet på plassen er uendret, Stavanger helikopterplass, Universitetssjukehuset. 
Eier av plassen er fortsatt Stiftelsen Norsk Luftambulanse, org. Nr. 939483136. 
Firmaattest er vedlagt. 
 
Plassen er anlagt på gnr. 57 bnr. 1617. Adressen er endret til Gerd Ragna Bloch 
Thorsensgt. 10, 4019 Stavanger.  
 
Landingsplassens virkeområder er uendret. Plassen benyttes til 
luftambulansevirksomhet med Norsk Luftambulanse AS som helikopteroperatør, og 
i kontrakt med Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. 
 
Antall bevegelser på plassen var i 2015 933 starter og 933 landinger med helikopter 
type EC 135 tilhørende Norsk Luftambulanse AS. I tillegg har Sea King helikopter 
ved 330 skvadronen på Sola landet 63 ganger og startet 63 ganger. Tilsammen 
utgjør dette 1992 bevegelser.  
 
Antall bevegelser i løpet av en uke varierer sterkt avhengig av oppdragene. 
Luftambulanseoppdragene utføres i henhold til retningslinjene i Norsk 
Luftambulanse AS´ operasjonsmanual.  
 
Antall bevegelser forventes å være på samme nivå for 2016 og 2017. Etter planen 
skal forsvaret sine helikoptere ved 330 skvadronen på Sola byttes til nytt 
redningshelikopter type AW 101 i april 2018.  
 

Luftfartstilsynet 
postmottak@caa.no 



 

Det nye redningshelikopteret vil blant annet på grunn av vekt ikke kunne lande på 
plassen, og cirka 130 bevegelser frigis. Vi vil da ligge på cirka 1800  bevegelser i 
året.  
 
Det er ikke skjedd endringer i plansituasjonen for området siden forrige 
konsesjonssøknad, men det er besluttet at det skal bygges nytt sykehus i Stavanger 
og at det i den sammenheng blir bygget ny base og helikopterplass. Det foreligger 
pr. dags dato ikke godkjente tegninger eller tidsplaner for ny landingsplass, men 
Luftfartstilsynet vil bli løpende orientert når forslag foreligger.  
 
Saksbehandlingsgebyret på kr 14.700.- blir innbetalt til konto 7694 05 07681 
samtidig med at denne søknaden sendes. 
 
Til orientering ligger flyplasshåndboken vedlagt med instrukser og ansvarsforhold 
ved søknaden.                                                                                                                          
 
Vi håper ovennevnte opplysninger er tilfredsstillende, men bidrar selvfølgelig gjerne 
med ytterligere informasjon ved behov.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
 
 
 
Siv Tonje Solfjeld 
Kommunikasjonsdirektør / fungerende generalsekretær 
 
 
Vedlegg: 

- Firmaattest for Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
- Flyplasshåndbok  

 
 


