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Helgelandssykehuset HF søker med dette om fornyet konsesjon til å drive og inneha Rana 
helikopterplass, Sykehuset.  
 
Det er ingen vesentlige endringer ved driften av helikopterplassen siden forrige 
konsesjonsbehandling (2012). Den benyttes hele døgnet, men kun til nødvendig transport 
til/fra sykehuset. I 2021 hadde plassen 59 landinger (118 flybevegelser), fordelt på 98 
bevegelser med ambulansehelikopter (NLA), og 20 bevegelser med redningshelikopter. Det 
nye redningshelikopteret, AW101, vil ikke kunne benytte denne helikopterplassen, så 
bevegelsene med redningshelikopter forventes å falle bort. Ellers forventes det ingen større 
endringer i aktiviteten de kommende årene. Vi kan dermed forvente i gjennomsnitt ca 100 
flybevegelser (50 landinger) per år. Men tallet vil svinge noe, så vi kan trolig oppleve opp mot 
120 bevegelser på enkeltår.  
 
Vedlagte kartutsnitt er hentet fra polarsirkelportalen.no .  Det er ført opp ei ny fløy, som vises 
som en hvit firkant i kartet. Det nærmeste hjørnet på denne fløya er 23 meter unna ytterkant 
av betongplata på landingsplassen. Gesimshøyden er 8,3 meter høyere enn samme ytterkant 
av betongplata.  
 
I 2020 ble det etablert drivstoffanlegg ved helikopterplassen. Se vedlegg. 
 
For øvrig er konsesjonsvilkårene fra 2012 fortsatt innfridd. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Odd Arve Horsdal   Vidar Magne Smalås    
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Eiendomsforvaltning   Eiendomsforvaltning 
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6 Drivstoffanlegg 
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