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LOs helikopterutvalg

FORMÅL/MANDAT

Helikopterutvalget er opprettet som et samarbeidsorgan for å ivareta de 
tilsluttede forbund og dets medlemmers felles faglige, beredskapsmessige 
og sikkerhetsmessige anliggende knyttet til sivil og militær 
helikoptervirksomhet i Norge.

Helikopterutvalget skal søke å utvikle felles politikk innen områdene og 
bidra til at relevant informasjon kommer de tilsluttede forbund og LO til 
gode.

Helikopterutvalget er underlagt LO, Næringspolitisk avdeling, men ledes av 
Industri Energi. Kommunikasjonsoppgaver ivaretas av Industri Energi.



Først litt geografi og historie



Utfordringer i Barentshavet

Tåke  (mai-juli) Polare lavtrykk (vinter) Is (vinter)



AW101

▪ Sola, Ørlandet, Banak (ca 1/8-21), Bodø, Rygge, 
Ørlandet

▪ 16 helikoptre bestilt med opsjon på 6

▪ Krav til 99% operativitet og 15 minutter beredskapstid

▪ Sea King er operativ frem til innfasing av AW101

▪ Betydelig økning i rekkevidde og kapasitet

▪ Avising av blader gjør at de kan fly direkte

▪ Optimal ift lokalisering av nødstedte 

▪ Kan lokalisere mobiltelefon

Innfases som erstatning for Sea King fra 1 mai 2020





NH 90

▪ Totalt bestilt 14 helikoptre som planlegges på 
plass i løpet av 2022. (litt forsinket….)

▪ 9 helikoptre nå på plass. 1 om bord i 
kystvaktfartøy til enhver tid med prioritet på Nord 
områdene.  Helikopter om bord i 2 av de 4 
kystvaktfartøyene er planlagt.

▪ 2 flygere, en systemoperatør og en 
redningsmann. Medisinsk kompetanse tas med 
ved behov

▪ Lang rekkevidde og stor kapasitet. Dobbel heis, 
Radar, FLIR og moderne søkemidler  



Luftambulanse i nord

Babcock overtok fra Lufttransport 1 juli med kontrakt frem til 2025 (+ 
mulig forlengelse frem til 2030). 7 baser med bruk av 8+2 Beech 250 
og en Cessna Citiation Latitude

• Hovedbase er Tromsø der teknisk vedlikehold gjennomføres (B 
250)

• Beech 250 har sterkere motorer og digital cockpit

• Kirkenes 1 kortbanefly (døgn), Alta 1 kortbanefly (dag, alle 
dager) og 1 kortbanefly (døgn) og Tromsø 1 kortbanefly 
(døgn). Gardermoen 1 langdistansefly (jet) (døgn).  Ca 2 
timer og 30 minutter til Svalbard

• Problemer med oppstarten: Teknisk og tilgjengelighet på 
piloter. Ikke mer enn 90% operativitet i dag.

• LO mener at samfunnskritisk tjeneste som Luftambulansen må 
være statlig/ideell eid og unntatt anbudsprosesser hva gjelder 
fly og personell.



Sivil SAR

Lufttransport SAR Svalbard og Bristow SAR 
Hammerfest

Svalbard: To Super Puma L1. Full automatisk med 
besetning på 5 (inkludert lege)
En står på 15 minutters beredskap H24  og er 
operative mer enn 99% av tiden

Hammerfest: En SAR S-92. Full automatisk med 
alt av redningsmidler og utstyr
Står på 15 minutters beredskap med SAR 
Sykepleier ifm tilbringerflyging. Ellers på 1 times 
beredskap.  



Ny SAR helikopterbase i Tromsø

Betydelig bidrag til sikkerheten i nord Norge og Barentshavregionen

▪ Regjeringen har besluttet å opprette en ny SAR helikopter base. Denne 
skal ligge i Tromsø.

▪ Det forventes at sivile operatører kan by på denne i løpet av kort tid.  
Oppstart tentativt sommeren 2020.

▪ Trolig står valget mellom EC225, Super Puma L1 eller S-92

▪ Hva som skjer senere er uavklart, men det kan tenkes at AW101 kan bli 
aktuelt på noe lengre sikt. 





Barentshavet

BASEC studie
(basert på Norogs HMS i 
Nordområdene)
Viktigste anbefalinger ifm boring:

▪ Maksimum 4 timer til redning fra sjø 
ifm helikopterulykke (DFU2)

▪ 2 sykepleiere med akuttmedisinsk 
kompetanse

▪ Samtrening mellom helikopter og 
rigg/stand by fartøy

▪ Basket bruk mellom rigg og stand by 
fartøy.

▪ Stasjonering av SAR helikopter på 
land gir lavest risiko og høyest 
regularitet.

Utfordring:
Etterleves anbefalingene?
Tilrettelegging på Bjørnøya?



Takk for oppmerksomheten!


