
G HELSE MORE OG ROMSDAL 
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8001 BOD 

Dykkar ref: 21/06128-1 Finn 0. Melling Vår ref: Dato: 05.08.2021 

Søknad om konsesjon for Molde helikopterplass, sykehuset 
HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 997005562 

Det vises til Deres brev av 05.05.2021 med varsel om utløp av konsesjon for Molde 
helikopterplass, sykehuset. 

Det er i vår søknad her fulgt veiledning for søknad om ny eller fornyet konsesjon 03/2021 
(beskrevet i konsesjonsforskriften $14):  

1. Soker 

Helse Møre og Romsdal HF 
Postboks 1600 
6026 Ålesund 

Org.nr. 997 005 562 

Telefon er gitt i bunntekst på dette brev. 

2. Redegjørelse for dagens trafikk ved landingsplassen og forventet utvikling. 

Landingsplassen brukes i fbm. ambulanseoppdrag, og vil være avhengig av å ha tillatelse til 
å lande hele døgnet. 
Helikopter av typen AW 139 som er stasjonert på basen ved Ålesund sykehus er i hovedsak 
den typen som vil bli brukt i trafikk og landing ved Molde Sykehus. 

3. Oppdatert status for områdets plansituasjon. 

Nytt sykehus er under planlegging på Hjelset (20 km øst for Molde sentrum). Når det nye 
sykehuset SNR står ferdig så vil det også være landingsplass for helikopter der. Inntil den 
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tid er det planlagt sykehusdrift i Molde slik som den er i dag, og helikopterlandingsplass skal 
også være operativ inntil nytt sykehus er satt i drift. Nytt sykehus er planlagt ferdig i 2025. 

Landingsområde og sikkerhetsområde er uendret fra tidligere oversendt dokumentasjon. 
Hinderavvik med angivelse av hindre som penetreres av inn og utflygningsflater er også 
uendret. Inn- og utflygingstrase' er vist på vedlegg 1 , 2  og 3. 

Viser til vedlegg: 
• Vedlegg 1 Flyfoto landingsområde 
• Vedlegg 2 Plan flyfoto 
• Vedlegg 3 Plan 
• Vedlegg 4 Flyfoto Romsdalskart2021 

Til orientering om planområdet 
Som følge av at nytt sykehus er under planlegging på Hjelset, så er området for 
Sykehusområdet i Molde (Lundavang og Stuevollen, vist på kartutsnitt med rød rutete skravur 
nedenfor) under omregulering. 
Området er i kommuneplan avsatt til «Kombinert bebyggelse og anleggsformål», frem til ny 
reguleringsplan er vedtatt så vil planområdet være båndlagt (det er krav om en samlet plan). 
Planlegging av området er kommunen i gang med. Oppstartsmelding, etter plan og 
bygnings/oven, kommer i september/oktober 2021. Ny reguleringsplan er planlagt skal være 
vedtatt desember 2023. 
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Kart over Lundavang og Stuevollen 

4. Bilag som nevnt i S11, dersom oppdatering er nødvendig. 

Helikopter av typen AW 139 har vært i bruk i ambulanseoppdrag i HMR de siste 7 år, det er 
samme helikoptertype som forventes å ha oppdrag til Molde sykehus de neste årene. 
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Det foreligger en miljøutredning (vedlegg 5) utredet av Flyplassjef for landingsplass ved 
Molde sykehus, Ola Grønset. 

Det ventes ikke forandringer i støy fra helikoptere, og det er heller ikke gjort noen nye tiltak 
mot støy. 

5. Vedlegg 

• Vedlegg 1 Flyfoto landingsområde 
• Vedlegg 2 Plan flyfoto 
• Vedlegg 3 Plan 
• Vedlegg 4 Flyfoto Romsdalskart2021 
• Vedlegg 5 Miljøutredning 

Med vennlig hilsen 

22 
Seksjonsleder 
Seksjon for Eigedomsforvaltning og utbygging 
Klinikk for Drift og eigedom 
Helse Møre og Romsdal HF 

@9 447 41 66 83 22 
@ torolv.dalheim@helse-mr.no 
€ nelse-mr.no 

Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00 
Ålesund: 70 10 50 00 
Volda: 70 05 82 00 

Postadr: Postboks 1600 
6026 Ålesund 

Internett: www.helse-mr.no 
E-post: postmottak@helse- 

mr.no 

Org.nr:997005562 



á 


