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SAR kapasitet - luftambulansetjenesten 



Nytt navn fra 1. april 2017: 

Fra: Luftambulansetjenesten ANS

Til: Luftambulansetjenesten HF

Alt som før, ingen endringer i praksis

Luftambulansetjenesten



Ansvarsforhold / struktur i dag:
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Krav til redningsteknisk beredskap og operasjoner: 

• Underhengende operasjoner (10-60 m tau)

• …skal ha prosedyrer for å utføre redning i:

- bratt lende

- vann/elv/isråk

- snøskred

- redning på bre og isdekkede flater

- urbant miljø

Luftambulansetjenestens rolle innen SAR



SAR

• 3 % av årlig flytid 

Luftambulansetjenestens rolle innen SAR



Helikopteroppdrag 2016

• 7796 gjennomførte oppdrag

• 1901 avbrutte oppdrag

• 99 (94+5) underhengende 
oppdrag 

• 349 SAR oppdrag

• 212 oppdrag med 
redningsteknisk tilsnitt



HRS - oppdrag 2016



 Omfattende prosjektarbeid i 18 måneder ledet av 

Luftambulansetjenesten ANS, med støtte fra HINAS

 Detaljert kravspesifikasjon (ca 500 krav) 

 Svært mange forbedringer fra dagens kontrakt

• Avtale med Norsk Luftambulanse AS

• Varighet 6 år med opsjon på 2 + 2 år

• 12 baser (i dag)

Anskaffelsen – nye kontrakter fra 1 .juni 

2018



Forbedringer

◦ Større helikopter i Arendal, Bergen og 
Trondheim (mindre i Brønnøysund)

◦ Fire reservehelikopter og mannskap
◦ Bedre autopilot (fire akser)
◦ Beste NVG utstyr som kan leveres i Norge
◦ Synthetic vision system
◦ Simulator i Norge med norsk 

høyoppløselig terreng, 
kart,flyplasser/landingsplasser

◦ Økte krav til trening, kvalitet, systemer 



Helikopterflåte 2018-2024

Alt.1 helikopter: H135 
Lørenskog 1, Ål, Dombås, 
Stavanger, Førde

Alt.2 helikopter: H145 
Lørenskog 2, Arendal, 
Bergen, Trondheim, 
Brønnøysund, Evenes

Alt.3 helikopter: AW139 
Ålesund, Tromsø



Krav om samarbeidsavtaler

 Krav om at det skal 

etableres 

samarbeidsavtaler med 

relevante spesial -

ressurser og friville 

redningsorganisasjoner
◦ dykkergrupper

◦ skredhunder

◦ skipatruljer

◦ alpine redningsgrupper



 På alle baser skal det 

trenes 10- 60 meter 

underhengende

 Alle baser skal ha en 

redningsbåre som er 

godkjent til løft 

underhengende

Krav til underhengende operasjoner



 På alle baser der det 

er NARG - grupper i 

nærområdet skal det:
◦ - etableres en 

samarbeidsavtale

◦ - være samtrening og 

utsjekksprogram

Krav om etablert samarbeid med NARG



Samarbeidet NARG -

luftambulansetjenesten

• Etablerte prosedyrer 

• Oppdragene og 

trening blir registret

• Avvik /hendelser blir 

registret

• Basene blir revidert

av LA -HF  



Operative begrensninger SAR

• Flyr ikke underhengende i mørke

• Redningsmann skal alltid henge sammen med klatrer / 

båre ved underhengende operasjon

• Skal ikke fly pickup fra vann langt fra land (mangel på 

referanser)

• Flyr ikke underhengende til fartøy på sjø

• Har ikke noen form for «søkekamera»

• Transportkapasitet er avhengig av helikoptertype

• Lite trening/prosedyrer på øvrige SAR oppdragstyper



 Utstyr til underhengende operasjoner og løfteutstyr til 

pasient

 Vinter: Utstyr til førsteinnsats i skred (spade, 

skredsøker, søkestang, Recco, skredantenne *)

 Dette oppsette varierer tilpasset til base

Helikoptrene flyr med redningsutstyr:
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 Trene innenfor «limits»

 Trene slik at klatrer kan

ta seg ned alene

 Trene med «mentor»

Klok trening 
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Utfordringer: 

• Flere alvorlige hendelser under utførelse av oppdrag

• Ingen/mangelfulle prosedyrer til enkelte SAR-oppdrag som utføres

Rammene for hva vi skal gjøre operativt:

• skal gjøres sikrere

• Ikke økes/utvides

Luftambulansetjenestens rolle innen SAR



Operativt forum

flygesjefer og sjefsredningsmenn (LAT –HF)

Redningsteknisk forum

Alle sjefsredningsmenn i redningshelikoptertjenesten, sar- offshore 

og luftambulansetjenesten 

Viktige forum i tjenesten:


