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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Godkänna förslag till upprättat samarbetsavtal med Landstinget i Värmland
avseende etablering av ambulanshelikopterbas inom Karlstad Brandstationen 1
2. Uppdra åt teknik- och fastighetsdirektören att teckna erforderliga avtal
Sammanfattning av ärendet

Landstinget i Värmland (LiV) önskar att inom den så kallade Blåljusbyn etablera
en bas för ambulanshelikopter med verksamhetsområde Värmland.
En etablering inom Blåljusbyn innebär både vinster i form av samordning med
verksamheterna inom området och effekter på angränsande verksamheter och
natur- och rekreationsområden. Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till
en ambulanshelikopterverksamhet med bas inom Karlstads kommun men innan en
markanvisning kan ske krävs ytterligare utredningar och
miljökonsekvensbeskrivningar för att avgöra lämpligheten i önskad lokalisering.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2012.
Förslag till samarbetsavtal med Landstinget i Värmland.
Landstinget i Värmlands skrivelse den 27 november 2012.
Ärende

Landstinget i Värmland (LiV) önskar att inom den så kallade Blåljusbyn (inom
fastigheten Brandstation 1) etablera en bas för ambulanshelikopter med
verksamhetsområde Värmland. En etablering inom Blåljusbyn innebär
samordningsvinster för verksamheten med närheten till centralsjukhuset (CSK),
ambulanssjukvården och Räddningstjänsten. Det ger även en möjlighet att minska
bullerstörningarna vid CSK nattetid genom att helikopter istället kan gå ner vid
Blåljusbyn. En helikopterbas innebär även effekter i form av bland annat buller och
luftföroreningar. Vidare medför en helikopterbas, på grund av att den likställs med
en flygplats, att det ska finnas hinderfria start- och landningszoner dels i en
nordostlig sektor och dels en i sydvästlig sektor.
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Samarbetsavtalet gäller under tiden 2013-01-01 – 2013-12-31. Enligt Landstinget i
Värmlands tidplanen för etablering av helikopterbas ska verksamhetsstart ske
halvårsskiftet 2014. Det innebär att byggstart måste ske till sommaren 2013.
Teknik- och fastighetsförvaltningens avser anvisa ett markområde inom fastigheten
Karlstad Brandstationen 1 till Landstinget i Värmland(LiV) under förutsättning att
bland annat nedanstående uppfylls:
o
o

o

en lokaliseringsutredning ger att området är det lämpligaste för kommunen,
räddningstjänsten och LiV sammanvägt
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ger att markanvisningsområdet är
möjligt och att LiV åtar sig att utföra nödvändiga kompensationsåtgärder för
påverkan
LiV genom projektering och placering minimerar de begränsningar och skador
som start- och landningssektorerna hinderfrihet innebär
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o

o
o
o

räddningstjänsten ger sitt godkännande till etableringen utifrån en godtagbar
arbetsmiljö och möjlighet att fortsätta bedriva/utveckla befintlig verksamhet
utan driftstörningar.
räddningstjänsten ger sitt godkännande till ny disposition av marken inom
fastigheten Brandstationen 1
LiV erhåller bygglov och övriga tillstånd från myndigheter för etableringen
och verksamheten
LiV utför och bekostar samtliga åtgärder som krävs på befintlig byggnation
för att klara gällande krav/normer för bullernivåer och luftkvalitet samt flytt
av byggnader/anläggningar för att uppnå hinderfrihet.

I det fall en markanvisning ska ske inom Karlstad Brandstationen 1 ska ett
markanvisningsavtal upprättas med Landstinget i Värmland i syfte att i detalj
reglera åtagandne och skyldigheter angående tomträttsupplåtelse och
exploateringens genomförande.

Hans Wennerholm
Teknik- och fastighetsdirektör

Thord Tärnbrant
enhetschef

Beslutet skickas till

Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Nils Weslien, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Lars Nilsson, Landstinget i Värmland Landstingsfastigheter

Dpl

sid 3 (3)

