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Søknad om konsesjon for etablering av landingsplass for helikopter

På vegne av Steinkjerbygg KF søker vi med dette om konsesjon for etablering av landingsplass for
helikopter ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i Steinkjer kommune.

Inntrøndelag helse- og beredskapshus er under bygging og er planlagt ferdig sommeren 2019.

Prosjektet er en samlokalisering av flere offentlige instanser, herunder Inn-Trøndelag distriktsmedisinske
senter (DMS), Steinkjer kommunes rehabiliteringstjenester, Steinkjer legevakt, Dampsaga Legesenter,
Ambulansetjenesten, Brannvesenet Midt IKS og Sivilforsvaret.

På grunn av beredskapsdelen med ambulansevirksomheten og legevakta er det behov for en
helikopterlandingsplass i tilknytning til bygget.

Huset er lokalisert på Nordsileiret like ved der Steinkjerelva har sitt utløp i Beitstadfjorden.

Selve landingsplassen er plassert på odden mellom elva og fjorden.

Da plassen ligger like ved gang/sykkelvegen langs stranda vil det bli etablert rutiner for varsling av trafikken
på strandpromenaden når helikopter er på veg inn/ut.

Navn på landingsplass 


Offisielt navn på landingsplassen vil være:

Steinkjer helikopterplass Nordsileiret.

Konsesjonssøker

Steinkjerbygg KF —org.nr. 914 310 148
Kongens gt. 39
7713 Steinkjer

tlf: 467 95 021, e-post: no

Steinkjerbygg KF er et kommunalt foretak heleid av Steinkjer kommune.

Firmaattest og oversikt vedr. organisasjonsstruktur vedlegges, jfr. vedlegg 1.

Norconsult AS Hovedkontor: NO 962392687 MVA

Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika firmapost@norconsult.no

Tel: +47 74 13 41 80 Pb. 626, NO-1303 Sandvika www.norconsult.no
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9. Opplvsninger om området der landingsplassen skal liqqe 


Eiendommen eies av Steinkjer kommune, utskrift av grunnboken vedlegges, jfr. vedlegg 2

Tomta har Gnr.197 og Bnr. 1271. Oversiktskart som viser landingsplassens beliggenhet og områdene
rundt vedlegges, jfr. vedlegg 3

Kart som viser landingsplassens utstrekning og plassering vedlegges, jfr. vedlegg 4

regulering / søknad, jfr. vedlegg 5

§10. Landingsplassens anvendelse oq utviklinq

Åpningstid

Landingsplassen skal fortrinnsvis benyttes av ambulanse— og legehelikopter og vil av denne grunn påregnes
å være døgnåpen, dvs. 24/7

Dimensjonering

Plassen er dimensjonert for landing med de nye redningshelikoptrene AV 101

Antall landinger

Gjennomsnittlig antall helikopterlandinger pr. uke er anslått til 1 stk. På årsbasis anslås antall landinger å
være +/- 50 stk. (33 anløp i 2016).

Landingsforhold

I og med at landingsplassen skal brukes av ambulanse- og legehelikopter kan det bli aktuelt med landinger
hele døgnet/året, men fortrinnsvis mellom klokka 07:00 og 23:00, unntaksvis på natt.

Aktiviteter

Landingsplassen skal kun brukes av ambulanse- og legehelikopter tilknyttet Inn-Trøndelag helse- og
beredskapshus. Ikke øvrig bruk.

Offentlig bruk

Landingsplassen skal ikke være til offentlig eller kommersiell bruk, men er forbeholdt ambulanse- og
legehelikopter som angitt i pkt. e ovenfor.

Internasjonal luftfart

Landingsplassen skal ikke brukes til internasjonal luftfart.

Konsekvens- og miljøutredninq

Med henvisning til Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1) vurderes at det ikke kreves
konsekvensutredning.

Søknaden vedlegges en utredning av landingsplassens påvirkning på miljøet, herunder støybelastning,
jfr. vedlegg 6

Landingsplassen vil ikke medføre forurensende utslipp til vann, luft og jord.
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For Norconsult AS

11/4,44h
Tor Anders Sjøli
Seksjonsleder Prosjektadministrasjon

Mob: 90 69 67 90

tor.anders.sjoli@norconsult.com 


Vedlegg. 


Kopi: 


Steinkjerbygg AS ved prosjektleder Olav Brauti

n:\516\34\5163419\5 arbeidsdokumenter \69 landingsplass for helikopter\brev_søknad om konsesjon for landingsplass helikopter.docx 2017-11-09 I Side 3 av 3



MIE

EE Brønnøysundregistrene

Firmaattest

Organisasjonsnr: 914 310 148

Navn/foretaksnavn: STEINKJERBYGG KF

Forretningsadresse: Kongens gate 39

7713 STEINKJER

Brønnøysundregistrene

13.06.2017

Brønneysundregistrene

Postadresse: 8910 Bronnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 '5 00 Telefaks "5 00 75 05

E-post. firmapostbrreg.no Internett: ,,,w.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



11110•1

=10 •11/

EE Brønnøysundregistrene F irmaattest

Crgahisasjonsnummer: 914 310 348

Organisasjonsferm: Kommenalt fcretak

Stif telsesga 17.09.2014

Raaiserert i

Foretaksregisteret: 25.10.2014

Feretaksnavn: STEINKJEERYGG KF

Forretnigsadresse: Kongens gate 39

7712 STE1NKJER

Kommuhe: 1702 STEINKJER

Land: Norgc

Pcstadresse: Postboks 3050

7709 STEENKJER

Telefon 74 91 40 00

Mcbiltelefon: 950 72 226

819-oostadresse: nost77risteink9erbygg no

Eierkemtvine: Orc_nr.: 840 029 212

STEINK=ER KOMMUNE

Laglir leder/

adm. dl ekeør :

Styre:

Stvrets leder:

Svein Olav Ransen

Endre Skjervø

Traoebervegen 21

7712 STEINKJER

Kestieder: Grete 3ækkeh Mollan

Styremedlem: Grit Tove Neloe

Anne Carcline Haucan

Olav Hougen

Sigbjørn Elstad Representaht for de

ansatte

`jaramediem: Kirsti Myrvang

Elisabeth Erie Sorg

Jan Andor Fccsnæs

Tdril "\.T6set Representant fcr de

ahsatte

13.06 2017Id 14.59 Brønnøysundregistrene Side 1 av 2



.1

 

1M MUN Mffi

ffli

MEM MEM

Iffi  Brønnøysundregistrene F irmaattest

Signatur: Styrets lecer alene.

Daglic leder alene.

Prcknra:

Reviscr:

lig -2eder alene.

Grgani asjons=mmer 987 123 842

5019E71 PRZ=LAG IKS

Selimakergata 2

7725 STEPNKJER.

Ikke registrert i Reviscrregisteret

Vedtektsfestet formål: Stå ansvarlig for eierskao,

for..7-2tning, drift cg vedlikehcld

av s dcl av kr

ekssterende cg fr_tidige

bygflingsmasse. Sarae fcr at

feliesskapets verde -r beCcldes for

at bensiktsmessige bygg, bohcie cg

arealer stilles til rådighet for

vedtatt kommunal tlenesteproduksjon

cg kgmmuna".2boligtildeling. Være

bidragsyter til å. realj=e

kommunestyrets målsetg.ar på det

bcligscsiale cmråde og

bd1:,gpelitLikk. Ivareta

bygdberrefulakslcnen ved ntbyggind

av eiendommer scm entilleat

foretaket.

13.06.2017 kl 14:59 Brennsysundregistrene Side 2 av 2



STEINKJERBYGG KF
POSTBOKS 3050
7709 STEINKJER

Kartverket

Deres referanse: Olav Brauti - Helse- og beredskapshuset
Nettbestilling / ordrenr 1176552

Dato

19.05.2017

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for

Knr:
1702

Gnr:
197

Bnr:
1271

Fnr:Snr:

Dersom utskriften viser til manuell grunnbok for opplysninger om servitutter, det vil si opplysninger
om begrensede rettigheter i fast eiendom, kan dere også bestille kopier fra den manuelle grunnboken.
Send bestillingen til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Honefoss:

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På www.seciendom.no cr
det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på
telefon 08700. Kundesenteret er åpent alle bverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

www.kartverket,no ENSI•

Statens kartverk TingI ing, Ting ing - fast eiendom
Besøksadresse: Kartverksveien 21 Honefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Ilonefoss
Telefon: 08700 Telefaks: 32 11 88 01
E-post: tinglysing,/i kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238
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Kommune: 1702 S?EiNKIER
Gnr: 197 Bnr: 1271

Bekreftet grunnboksutskrift

HJEMMELSOPPLYSNINGER
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1997/3543-1/68 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
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Kartutsnittt landingsplass helikopter

Dato: 09.11.2017 Målestokk: 1:20000 Koordinatsystem: UTM 32N
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Det går frem av reguleringsplanenat helikopterlandingsplassener godkjent;

Bebv2Relsens ølassering: 


Bebyggelsenskal plasseresinnen de byggegrensersom er angitt på plankartet.
Bebyggelsenskal mellom indre og ytre byggegrenseangitt mot elva utformes som en
kamstruktur, med fløyer tilnærma vinkelrett på elvekant. Helikopterlandingsplassskal
plasseresutenfor byggegrense.Der ikke byggegrenseer vist tillates bebyggelsenplassert i
formålsgrensen.

Med hilsen

OlavBrauti
Prosjektleder
mob:46 79 50 21
e- post:Brauti(d,steinkjerbygg.no
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4.4 Utomhusanlegg

Besøkende og ansatte kommer til Helse- og Beredskapshuset via Seilmakergata. Foran
hovedinngangen er det en av- og påstigningssone for pasienter/brukere. Parkering biler og sykler
skjer på plassen nord for adkomstvegen. Trær og mastarmaturer rammer inn gateløpet og det er en
gangveg på nordsida av gata. Det er ikke gangadkomst på sørsiden av adkomstvegen da det vil
komme i konflikt med sone for midlertidig parkering utrykningskjøretøy langs nord fasaden. For å
betjene skolen på nabotomta samt besøkende som reiser kollektivt til HBH planlegges en ny
busslomme langsetter fortauet til Seilmakergata med kobling til gangveg Helse- og Beredskapshuset.

I bakgården til Helse og Beredskapshuset er det en stor asfaltert flate som økonomiareal til beredskap
brann og ambulanse.

I uteareal i sør og øst er det planlagt en vakker hage for Helse- og beredskapshuset med sansehage,
treningsaktiviteter og flater for utendørs opphold. Den store attraksjonen er utsikten til fjorden.
Arealet vil blir svært attraktivt for brukere av den meget populære og viktige strandpromenaden langs
elva og fjorden. Det tilrettelegges for tilkomst sjø med en trapping ned til vannet ved sjømerket og en
utkragende bro i fjorden. Landingsplass helikopter lokaliseres også i dette området.

Som flomvern ved stormflo og uheldig vindretning har er det etablert gresskledte terrengvoller med
slake skråninger. Vollene demper også inntrykket av den monotone asfaltflata sør for HBH fra
turstien.

4.5 Helikopterlanding

På grunn av beredskapsdelen med ambulansevirksomheten og legevakta er det behov for en
helikopterlandingsplass i tilknytning til bygget. Fordi dette er en planlagt landingsplass må det søkes
om konsesjon fra Luftfartstilsynet ihht BSL E 1-1.Saksbehandlingstid er 6-12 mnd.

Gjennomsnittlig antall helikopterlandinger pr. uke er anslått til 2 stk. Med så liten trafikk vil det ifølge
Luftfartstilsynet sannsynligvis ikke bli krav om Teknisk operativ godkjenning ihht BSL E 1-2. En kan da
få litt lempeligere tekniske krav til utforming av plassen enn i BSL E 3-6.

I forprosjektet er helikopterlandingsplassen plassert på odden mellom Steinkjerelva og fjorden. Denne
plasseringen gir de beste flyoperative forholdene og med minst mulig ulemper for omgivelsene.
Plassen dimensjoneres for landing med de nye redningshelikoptrene AV 101.

Da plassen ligger like ved gang/sykkevegen langs stranda må det etablere rutiner for varsling av
trafikken på gang/sykkelvegen når det er helikopter på veg inn.

Det må monteres hinderlys på høye bygninger i nærheten.
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ABSTRACT

Det er utført beregning av støy for en planlagt helikopterplass ved Inn-Trøndelag Helse
og Beredskapshus i Steinkjer i tråd med Klima og Miljødepartementets retningslinje T-

1442/2016. Beregningene er basert på trafikk fra 2016 til en midlertidig landingsplass
framskrevet med 2 % økning pr år for en 10 års prognose. Til beregningene benyttes

NORTIM, det norske programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av

lydutbredelse.

Resultatene viser at støysonene i det vesentlige vil ligge over sjøen og at ingen
eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål vil bli berørt av støysonene.
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1 Innledning

SINTEF har på oppdrag fra Steinkjerbygg HF gjennomført støyberegninger av en planlagt helikopterplass
ved Inn-Trøndelag Helse og Beredskapshus. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Olav Brauti. I
SINTEF Digital er prosjektet utført av Idar Ludvig Nilsen Granøien, med Rolf Tore Randeberg som
kvalitetssikrer og Bengt Holter som prosjektansvarlig.

Støyberegningene utføres i henhold til Klima- og Miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 [1].

2 Beregningsgrunnlag

Kart og topografi som er benyttet i prosjektet er importert fra Statkart [2] sine gratis tjenester. Opplysninger
om bygninger er hentet fra Norsk Eiendomsinformasjon.

Opplysninger om helikopterplassens beliggenhet, utforming samt inn- og utflygingsretninger er levert av
oppdragsgiver. Oppdragsgiver har også levert tall for trafikken i 2016/17 tilen midlertidig landingsplass,
samt angitt et anslag over forventet trafikkøkning. Det følgende kart utsnitt viser landingsplassen samt inn-
og utflygingsretninger.

2.1 Landingsplassen med inn - og utflyging

I beregningene legges landingsplassen inn som et kvadrat (selv om den vil bli utformet sirkulært) på 30x30
meter, med høyde 3 moh. Denne flaten regnes som akustisk hard og det samme vil gjelde sjøen, mens det
øvrige landareal regnes som akustisk mykt. Origo er lagt til N7100764 0621250 i Euref89 UTM sone 32.

Figur 1 Landingsplass med inn- og ufflygingskorridorer.
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Det antas at landingsplassen vil være utformet med hinderfrie korridorer for inn- og utflyging i henhold til
BSL E3-6 [3]. I figuren er det vist med traseer med sideveis spredning slik som benyttes i støyberegningen.
Trafikken fordeles med en standard normalfordeling sideveis i korridorene som vises på kartet. I beregningen
er det lagt inn at første sving fra de to inn- og utflygingsretninger skjer etter 360 meter fra senter av
landingsplassen. Trafikken er videre fordelt 50/50 i de to retningene. For enkelhets skyld er all trafikk i
simuleringen lagt med sving mot/fra sørvest over fjorden, ut fra en antagelse om at støysonene ikke vil
strekke seg så langt ut som til svingpunktene.

2.2 Trafikkmengder

Oppdragsgiver har registrert 33 anløp i 2016 og angir at denne trafikken foreløpig ser ut til å gjelde for 2017
også. Ut fra angivelse av hvor trafikken kommer fra viser den følgende tabellen hvilke helikoptertyper dette
representerer og hvordan trafikken fordeles mellom dem.

Tabell 1 Re istrerte onndra i 2016 fordelt på helikoptertvner
ACtype TakeOff LAnding Sum Operasjoner
AW139 LA 3
AW139 TO 3
EC135 LA 28
EC135 TO 28
SK61 LA 2
SK61 TO 2

De tre helikoptertypene representerer (i alfabetisk rekkefølge) basen i Brønnøysund, Trondheim og 330
Ørland.

Trafikken fordeles over døgnet med 64 % mellom kl. 07 og 19, 16 % mellom kl. 19 og 23 og 20 % på natten
mellom k1.23 og 07. Oppdelingen av døgnet er i henhold til definisjonen for måleenheten LDEN som er den
som benyttes i beregningen av støysoner og prosentsatsene er erfaringstall for landingsplasser ved norske
sykehus. Det antas at helikoptrene har en oppholdstid på landingsplassen med motorer og rotorer i gang på 4
minutter for hvert anløp, igjen basert på erfaringstall fra andre landingsplasser.

For prognosen er det forventet en 2 % økning årlig i trafikken, noe som utgjør en total trafikkøkning på 21.9
% på 10 år. Videre er det i prognosen tatt hensyn til at redningshelikopteret da vil være av type AW101.
Dessuten er det gjort en antagelse om at basen i Brønnøysund da vil driftes av Norsk Luftambulanse, som
nylig har overtatt konsesjonen. Det betyr at EC135 overtar for AW139 i beregningene for prognosen.

3 Beregninger og resultater

Beregningen utføres med siste versjon av NORTIM med en oppløsning i beregningsmatrisen på 64 fot,
tilsvarende ca. 19.5 meter. Topografien som ligger i bunnen har en oppløsning på 10x10 meter og
punkthøyde i desimeter. Det beregnes for middeltrafikken for et år primært for måleenhetene LDEN og
L5AS for konstruksjon av støysonene. Det vil her være LDEN alene som dimensjonerer ettersom
nattrafikken vil være svært sporadisk. Beregningene utføres for både dagens situasjon og prognosen. Den
verste situasjonen av disse vil da gi støysonekartet i henhold til retningslinjen.

I tillegg beregnes støynivå for hver enkelt bygning med støyfølsomt bruksformål innenfor
beregningsområdet (som strekker seg langt utenfor støysonekartet).

Resultatene vises normalt i form av støysoner på kart og tabeller for antall berørte bygninger. For denne
beregningen viser resultatene at det pr i dag ikke er slike bygninger innfor de beregnede støysonene.
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Figur 2 Gul og rød støysone for dagens situasjon.
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Figur 3 Gul og rød støysone for prognosen.

Det går fram av figurene at det er prognosen som er dimensjonerende og Figur 3 representerer derfor
støysonekartet etter retningslinje T-1442/2016. Støysonene oversendes oppdragsgiver i form av en SOSI fil
for videreformidling til kommunen slik at de senere kan legges inn i arealplaner.

Resultatene viser også at antagelsen om at utstrekning av støysonene ikke vil gå utenfor første svingpunkt
stemte. Videre går det fram at et nybygg sørvest for eksisterende vil komme inn i støysonene og det må tas
hensyn til dette ved dimensjonering av fasader. Beregningsgrunnlaget kan gjenbrukes til å beregne
fasadenivå på planlagte bygninger ved en senere anledning.

4 Litteratur referanser

Klima- og Miljødepartementet "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging," Retningslinje T-
1442/2016, Oslo desember 2016.

Statkart Digital terrengmodell 10 m UTM 33 og N50 kart C Kartverket Available:
http://www.statkart.no/Kart/Gratis-kartdatal 


[3]Luftfartstilsynet Forskrift 16. april 2004 om utforming av små helikopterlandingsplasser (BSL E 3-6),
2004.
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