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Förord 

Ambulanshelikoptertjänsten är en viktig del i Region Stockholms prehospitala vård. 
Ambulanshelikopter skall säkerställa att regionens medborgare får snabb tillgång till 
transport med kvalificerad sjukvårdspersonal inom hela länet, även i svårtillgängliga 
områden som i skärgården och på Mälaröarna. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gett Locum AB i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en permanent basering för Region Stockholms 
ambulanshelikoptertjänst. Denna slutrapport sammanfattar resultatet av utredningens 
bilagda delrapporter 1 och 2 samt underbilagor. 

 

Stockholm, september 2019 

 

 

Anders Gidrup 

Säkerhetschef Locum AB 
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Sammanfattning 

Utredningen visar att det ej finns förutsättningar att åter etablera Region Stockholms 
ambulanshelikoptertjänst på den tidigare baseringen vid Mölnvik, Värmdö kommun. 

En etablering i Värmdö kommun är möjlig med vissa begränsningar på två av de platser 
kommunen anvisat, där Hålludden bedöms som något mer fördelaktig än Södra Mölnvik. 

Goda förutsättningar finns för etablering på Bromma flygplats, vid Ullna (Österåkers 
kommun) och Mellingeholm (Norrtälje kommun).  

Utredningens huvudrekommendation är att basen för ambulanshelikoptertjänsten 
lokaliseras till Bromma flygplats, i andra hand vid Ullna. 

För den eller de platser som regionen väljer att gå vidare med, bör en mer detaljerad 
utredning och analys göras för att mer fördjupat och detaljerat säkerställa 
förutsättningarna för en långsiktig etablering och förvaltning av en 
ambulanshelikopterbas. Så tidigt som möjligt i processen bör kontakt tas med alla 
berörda myndigheter och intressenter för att i dialog med dessa säkerställa projektets 
framgång. Projektering och efterföljande förvaltning rekommenderas ske enligt i Locum 
AB fastställda rutiner. 
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Inledning och bakgrund 

Uppdraget 
 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har givit Locum AB i uppdrag att leda och samordna 
arbetet med att utreda lokalisering av basering för regionens ambulanshelikoptertjänst1. 

Uppdraget omfattar vidare att genomföra projektering och därefter att förvalta en 
permanent helikopterbas för ambulanshelikopter inom Region Stockholm. 

Projektering och förvaltning ingår inte i denna utredning då det arbetet kan påbörjas 
först när det föreligger ett beslut om var ambulanshelikopterbasen skall lokaliseras.  

  

Så har vi arbetat 
 

Utredningen har delats upp i tre faser, vilka redovisas i två delrapporter:  

1. Utreda förutsättningarna för en återetablering av ambulanshelikoptertjänsten i 
Mölnvik (redovisas i delrapport 1). 

2. Utreda förutsättningarna för en etablering av ambulanshelikoptertjänsten i 
andra delar av Värmdö kommun (redovisas i delrapport 1). 

3. Utreda förutsättningarna för en etablering av ambulanshelikoptertjänsten i 
övriga delar av Stockholms län (redovisas i delrapport 2). 

Denna slutrapport sammanfattar delrapport 1 och 2 samt föreslår val av plats för 
permanent ambulanshelikopterbasering och ger rekommendationer för fortsatt process.  

Projektets strävan har varit att säkerställa säkerhet, ändamålsenlighet och långsiktighet 
för ambulanshelikopterverksamheten, men också kostnadseffektivitet och minsta 
möjliga miljöpåverkan.  

Projektets fokus har varit att identifiera det bästa alternativet för permanent basering 
utifrån ett antal viktiga värderingskriterier (se bilaga 1, Värderingsmatris). Projektet har 
strävat efter att betrakta ambulanshelikoptersystemet ur ett helhetsperspektiv för att 
undvika suboptimeringar och att minimera kostnader för etablering och drift av 
baseringen samt miljöpåverkan i form av buller och utsläpp. Metod för urval av platser 
beskrivs i delrapporterna. 

 

                                                           
1 HSVF 181 87, HDIR 183 65, HSN 2018-1102 
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Bakgrund 
 

Sedan ambulanshelikoptertjänsten inom Region Stockholm startade som en 
försöksverksamhet på Bromma flygplats 1992, har verksamheten aldrig haft en 
permanent basering. Baseringen flyttades 1993 till brandstationen i Gustavsberg, 
Mölnvik i Värmdö kommun, till det som då var avsett som en tillfällig basering2. 

Samtal med tidigare flygplatsledning och helikopteroperatör indikerar att de brister som 
sen dess funnits kring den tillfälliga basen inte har prioriterats tillräckligt med 
motiveringen att baseringen är tillfällig. Lokaliseringen av en permanent basering av 
verksamheten har utretts ett flertal gånger under årens lopp utan att någon permanent 
bas kommit till stånd.   

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har slutit avtal3 om ambulanshelikoptertjänst 
med Babcock Scandinavian Air Ambulance AB. I § 8 framgår det att regionen skall 
tillhandahålla lokaler och basering för ambulanshelikopter och till verksamheten knuten 
vägburen ambulans4. Den vägburna ambulansen ska användas när väderförhållanden 
eller tekniska problem förhindrar flygning med ambulanshelikoptern. Den vägburna 
ambulansen ska vara stationerad i direkt anslutning till ambulanshelikopter-
verksamheten och vara i beredskap för att direkt kunna påbörja uppdrag.  
   
Placeringen av en permanent basering för ambulanshelikoptern har sedan 1993 utretts 
att antal gånger utan att beslut om lokalisering och utformning fattats. Med anledning av 
klagomål på buller från ambulanshelikopterverksamheten begärde Värmdö kommuns 
bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd hösten 2015 att Region Stockholm skulle ansöka om 
förnyat tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för verksamheten i Mölnvik. En extern 
konsultbyrå fick under våren 2016 i uppdrag av Region Stockholm att ta fram en sådan 
tillståndsansökan. Tillståndsansökan lämnades dock aldrig in med anledning av att 
helikopterflygplatsens dåvarande flygsäkerhetskoordinator under våren 2017 i samråd 
med dåvarande verksamhetsansvarig på flygplatsen5, gjorde bedömningen att 
säkerhetskraven för drifttillståndet inte längre kunde uppfyllas om basen 
permanentades6. Detta föranledde att Transportstyrelsens certifikat7 för 
helikopterflygplatsen i Gustavsberg, Mölnvik återkallades. 

Återkallandet av certifikatet innebar att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på mycket 
kort varsel tvingades hitta en alternativ placering för ambulanshelikopterverksamheten 
och i september 2017 flyttades verksamheten till Mellingeholm flygplats i Norrtälje 
kommun. 

                                                           
2 Enligt uppgift från tidigare verksamhetsansvarig och flygsäkerhetskoordinator för helikopterflygplatsen Gustavsberg.  
3 ADA 11135, HSF 2016-1987, LS 1310-1372. 
4 Den så kallade ”dimbilen”. 
5 Anställd av helikopteroperatören. 
6 Baserat på intervju med berörda ledningspersoner. 
7 Drifttillstånd för godkänd flygplats utfärdat av Transportstyrelsen. 
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Den politiska ledningen för Region Stockholm tillsammans med den politiska ledningen 
för Värmdö kommun beslutade att utreda förutsättningarna för att åter basera 
ambulanshelikoptertjänsten i Värmdö kommun och den 12 september 2017 tecknades 
en gemensam avsiktsförklaring8 i syfte att verka för detta. 

Förutsättningar och jämförelse med andra regioner 
 

För att dimensionera en ambulanshelikopterbas korrekt är det avgörande att förstå vilka 
krav som ställs på dess utformning och vilka behov den skall tillgodose.  

En formell definition av ambulanshelikopterbas återfinns i EU:s regelverk där det 
definieras som:  
 
” ‘HEMS operating base’ means an aerodrome at which the HEMS crew members and 
the HEMS helicopter may be on stand-by for HEMS operations;” 9. 
 
Helicopter emergency medical service (HEMS)10 är den engelska benämningen på 
kommersiella ambulanshelikopteroperationer. I regelverket föreskrivs att på en HEMS-
operations bas ställs vissa krav på prestandasäkerhet för helikoptrarna. Basen definieras 
där som (fritt översatt) ”platsen från vilka alla flygoperationer börjar och slutar” 11. De 
andra operationella platserna som beskrivs där är HEMS operating site, på svenska, 
skadeplats och sjukhuslandningsplats.  
 
När det gäller tekniskt underhåll av helikoptrarna skiljer regelverket12 på löpande 
underhåll (Line maintenance) som sker med helikoptern kvar på 
ambulanshelikopterbasen och mer omfattande underhåll (Base maintenance) som kan 
kräva specialverktyg, flera tekniker och ofta innefattar utbyte av större komponenter. 
Base maintenance sker på en underhållsbas. För regionens helikoptrar ligger den för 
närvarande i Östersund.  

Region Stockholms helikopterbas skall således inrymma utrymmen för lättare underhåll 
och lämpliga lokaler för tekniker i jour. I det ingår sovrum, kontor, särskilda utrymmen 
för förvaring av miljöfarliga ämnen samt instrument- och elektronikunderhåll med mera. 

Vidare skall basen ha ändamålsenliga lokaler för tjänstgörande sjukvårds- och 
flygpersonal (boende, planering, möten, förplägnad och administrativt arbete). Utrymme 

                                                           
8 Avsiktsförklaring mellan Stockholms läns landsting och Värmdö kommun om placering av 
ambulanshelikopterverksamheten (https://www.sll.se/contentassets/e4fbcdea3a9145a7a277973acf160af9/loi_varmdo_-
170911-hsf-senast-version.pdf) Dokumentet saknar diarienummer. 
9 Regulation (EU) 965/2012 on air operations IR, AMC, GM and CS-FTL.1 Annex I definitions. 
10 GM1 SPA.HEMS.100(a) Helicopter emergency medical service (HEMS) operations. 

11 GM1 SPA.HEMS.100(a) (f) (1). 
12 GM1 SPA.HEMS.100(a). 

https://www.sll.se/contentassets/e4fbcdea3a9145a7a277973acf160af9/loi_varmdo_-170911-hsf-senast-version.pdf
https://www.sll.se/contentassets/e4fbcdea3a9145a7a277973acf160af9/loi_varmdo_-170911-hsf-senast-version.pdf
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skall finnas för vidareutbildning, förvaring av all förbrukningsmateriel inklusive godkänd 
förvaring av mediciner och syrgas. Det skall finnas möjlighet till påfyllning av  flygbränsle 
och oljor, samt omhändertagande av spill av dessa vätskor såväl som miljö- och 
hälsofarligt avfall.  

Det skall finnas hangarutrymme för aktuella helikoptertyper. Där skall finnas möjlighet 
att tvätta helikoptrarna och avloppet skall ha oljeavskiljare. Utrymmet bör innefatta 
marginal för större helikoptertyper som kan bli aktuella i framtiden. Det bör även finnas 
möjlighet att på ett enkelt sätt utöka verksamheten med fler helikoptrar om behovet 
skulle uppstå. Basen skall även kunna ta emot räddningshelikoptrar i enlighet med det 
avtal som finns mellan regionen och Sjöfartsverket. Ur ett samhällsperspektiv är det 
värdefullt i händelse av kris, höjd beredskap och krig om inflygningsvägar, landningsytor 
och uppställningsplatser dimensioneras för att medge landning med samhällets alla 
helikopterresurser. 

Allt som behövs för att återställa helikoptrarna inför nya uppdrag ska finnas på basen 
inklusive drivmedel. 

Då kravet i senaste upphandlingen av ambulanshelikoptertjänsten innefattade kapacitet 
att operera under instrumentväderförhållanden, är det rimligt att en permanent bas har 
potential att godkännas för instrumentinflygning. Basen skall ha ett adekvat skalskydd 
och bevakning, tillgång till kommunikation via Rakel, internet, mobiltelefon och fast 
telefon. Det skall finnas ändamålsenliga utrymmen för personal, parkering, tvätt och 
enklare underhåll av verksamhetens vägburna ambulanser.  

Goda kommunikationer och utrymmen för parkering för personal och besökande är 
annat som styr behovet av ytor och tillgänglighet till basen.  

Inom andra regioner är ambulanshelikopterverksamheten ofta baserad på kommunala 
flygplatser. Så till exempel i Region Norrbotten på Gällivare flygplats, i region 
Västerbotten på Lycksele flygplats, i Region Dalarna på Mora flygplats som samägs av 
landstinget och kommunen samt i Region Värmland på Karlstad flygplats. I Region 
Uppsala är ambulanshelikoptern baserad på Ärna flygplats som drivs av flygvapnet. I 
Region Gotland är helikoptern baserad på Visby flygplats som likt Bromma är en statligt 
ägd flygplats som drivs av Swedavia. Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter är 
lokaliserad till Säve flygplats i Göteborg, där flygplatsen ägs av en privat entreprenör. 
Ambulanshelikoptern i Region Jämtland Härjedalen är lokaliserad på en 
helikopterflygplats i utkanten av Östersund. Flygplatsen är inte inrättad eller godkänd av 
Transportstyrelsen varför ägarförhållandena ej redovisas i myndighetens underlag. 
Således har merparten av ambulanshelikoptertjänsterna i Sverige sin basering på en 
redan befintlig flygplats, där drifts- och ägarförhållandena kan skilja sig åt. 
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Sammanfattning av utredningsresultat Värmdö kommun 
(delrapport 1) 

Slutsatsen från utredningens fas 2 (delrapport 1) är att en återetablering av 
ambulanshelikopterbaseringen till Värmdö bedöms vara möjlig.  

Projektgruppen har indelat utredningen i tre steg. I det första steget utvärderades en 
eventuell återetablering till den tidigare baseringen i Mölnvik. Utredningen konstaterar 
att en sådan återflytt ej är lämplig på grund av platsens höga risknivå. 

I steg två utvärderades tre av Värmdö kommun anvisade platser samt en plats som 
tidigare använts som bas för polishelikopterverksamheten. Kovik och Myttinge har 
därvid bedömts olämpliga medan Södra Mölnvik och Hålludden bedömts vara möjliga att 
utreda vidare. Utredningen konstaterar att de är i stort sett likvärdiga. Båda platserna är, 
beroende på markförhållanden och tillgängliga markområden, förhållandevis dyra att 
bebygga och har begränsade utvecklingsmöjligheter.  

Utredningen visar, vid en jämförelse mellan de av Värmdö kommun föreslagna 
platserna, att Hålludden utgör det lämpligaste alternativet. Detta främst med hänsyn till 
att platsen genererar minst bullerpåverkan för omgivningen samt dess närhet till väg 222 
och anslutningsmöjligheterna till denna. Vidare undviks även eventuell problematik med 
en befarad hasselsnokspopulation i Södra Mölnvik13.  

En mycket försiktig kostnadsuppskattning för baseringen uppgår till 150-200 miljoner 
kronor +/- 30% exklusive markkostnad.  

Sammanfattning av utredningsresultat övriga delar av 
länet (delrapport 2) 

En etablering av ambulanshelikopterbaseringen bedöms vara möjlig på flera alternativa 
platser. Av de nio utvalda platserna som granskats närmare har Bromma flygplats, Ullna i 
Österåkers kommun och Mellingeholm, Norrtälje kommun bedömts väl uppfylla kraven 
på och värderingskriterierna för en framtida bas.  

De baseringsalternativ som projektet bedömer kan färdigställas snabbast och även 
bedöms ha lägst etableringskostnader av de granskade platserna är Bromma flygplats i 
Stockholm och Mellingeholm flygplats i Norrtälje.  

Mellingeholm flygplats ligger i länets norra del med närhet till Norrtälje sjukhus och 
Roslagens skärgård. Flygplatsen utnyttjas även för skolflygning, privatflygning, 
kommersiell flygtrafik och räddningshelikopterverksamhet, men saknar trafikledning 
vilket sammantaget medför en ökad risknivå jämfört med platser med färre flygrörelser 
                                                           
13 Skyddad inom EU genom EU:s habitatdirektiv. Fridlyst. Upptagen på Artdatabankens röda lista som sårbar. 
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eller där det finns trafikledning. Alternativet faller väl ut utifrån huvuddelen av de 
bedömningskriterier som värderats (se bilaga 1, Värderingsmatris). Att lokaliseringen är 
förskjuten till länets norra del kompenseras delvis av inrättandet av passningsbas på 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, samt en nyinrättad tankplats på Södersjukhuset.  

Bromma flygplats bedöms uppfylla alla uppsatta bedömningskriterier och många av 
kraven på fysisk utformning av en basering finns redan på plats vilket uppskattas ge en 
mer begränsad investeringskostnad (15-20 MSEK lägre) jämfört med de områden som 
utretts där basen måste projekteras från grunden. Det finns dock en osäkerhet kring 
möjligheterna till fortsatt verksamhet efter 2038. 

Ullna, Rydboholm bedöms vara den plats som till största del uppfyller de 
bedömningskriterier som värderats (se bilaga 1, Värderingsmatris). Ullna har den mest 
centrala placeringen i länet av de undersökta platserna. Vidare uppnås en närhet till 
stora trafikleder (E18) och närhet till framför allt Danderyds sjukhus. Den av WSP 
presenterade preliminära utformningen av basen kan komma att ändras vid en eventuell 
projektering. Platsen bedöms även ha goda möjligheter till utbyggnad vid behov. 
Rådighet långsiktig över marken kan skapas, då markägaren är beredd att upplåta 
området för 30-50 år. 

Analys av samtliga utredda platser  

Bedömning och prioritering av de områden som utretts har gjorts med hjälp av en 
värderingsmatris14 där centrala bedömningskriterier viktats inför etablering av ny bas för 
ambulanshelikoptertjänsten. De områden som anges i matrisen är Bromma flygplats, 
Ullna, Mellingeholm och Hålludden. 

Matrisen visar att Bromma flygplats och Ullna, Rydboholm är de områden som är mest 
fördelaktiga för basering sett till dess lokalisering, närhet till större trafikleder, 
hinderfrihet och delvis ostört läge. Av alternativen Bromma och Ullna, förordas en 
basering på Bromma då en befintlig infrastruktur för helikopterverksamhet finns på plats 
och att markarbeten och perimeterskydd bedöms medföra lägst kostnader. Här kan 
noteras att andra regioner i huvudsak har sina ambulanshelikopterbaser förelagda till 
befintliga flygplatser. Ett osäkerhetsmoment är dock de nuvarande planerna för 
nedläggning av Bromma flygplats år 2038, men även om flygplatsen läggs ner, kan det 
finnas möjlighet att behålla avgränsade ytor för en ambulanshelikopterbas. 

Mellingeholm och Hålludden ses som mindre lämpliga sett till deras placering i länet. 
Vidare bedöms Hålludden ha sämre möjligheter till en optimal utformning av basen och 
begränsade möjligheter till en utökning av verksamheten på grund av markområdets 
utsträckning och beskaffenhet. 

                                                           
14 Bilaga 1 
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Åtgärder för att centralisera och öka tillgängligheten till ambulanshelikoptertjänsten 

I samband med flytten till basen vid Mellingeholm flygplats i Norrtälje, har olika åtgärder 
vidtagits i syfte att centralisera ambulanshelikoptertjänsten. En bränsleanläggning har 
etablerats vid Södersjukhusets (SÖS) helikopterflygplats och vid helikopterflygplatsen på 
Karolinska universitetssjukhuset i Solna har lokaler anpassats så att 
ambulanshelikopterns besättning kan kvarstanna centralt i Stockholm för att invänta nya 
uppdrag (en s.k. ”passningsbas”). Passningsbasen används mycket aktivt och direktivet 
för ambulanshelikoptertjänsten bygger idag på att helikoptern dirigeras till Karolinska i 
Solna för att kvarstanna där i avvaktan på nytt uppdrag efter man avlämnat patient vid 
något av regionens centrala sjukhus. Undantag är vid passbyte för besättning eller vid 
behov av teknisk åtgärd. Vid byggnation av ny helikopterflygplats vid Danderyds sjukhus, 
planeras för ytterligare en tankningsmöjlighet och en passningsbas. Syftet med dessa 
lösningar är att öka tillgänglighet till tjänsten. Tankningsmöjligheter centralt i länet och 
möjligheter för besättningen att invänta nästkommande uppdrag centralt i Stockholm, 
innebär att framflygningstiden till olika delar av länet minskar och att flygning till 
Norrtälje eller en annan bas i länets ytterområden enbart för att fylla på bränsle eller för 
att invänta nytt uppdrag kan undvikas. Lösningarna är en viktig faktor ur ett 
tillgänglighets- och patientsäkerhetsperspektiv och innebär att den geografiska 
placeringen av den framtida permanenta basen blir mindre avgörande och känslig ur ett 
avståndsperspektiv.  

 

Möjlighet för samlokalisering av ambulanshelikoptertjänsten och andra prehospitala 
verksamheter 

Vid en permanent basering vid Bromma flygplats eller Ullna finns på sikt möjlighet att 
överväga en samlokalisering mellan ambulanshelikoptertjänsten och 
akutläkarbiltjänsten. Detta skulle öppna för en ökad interaktion mellan besättningarna 
på akutläkarbil och ambulanshelikopter. En sådan samlokalisering skulle också öka 
möjligheterna för läkare att vid behov medfölja på ambulanshelikopteruppdrag. 

 

Tidsaspekter

Projektets bedömning är att det är en flerårig process att färdigställa en ny bas. Det är 
således inte möjligt att färdigställa en ny basering i Värmdö till den 1 september 2020. 
Tidsåtgången för nödvändiga tillstånd, som till exempel miljö- och bygglov, bedöms till 
minst sex månader och det är inte ovanligt att tillståndsprocessen tar flera år. En 
bedömning är att själva byggtiden är minst tolv månader. Till detta kan det komma att bli 
aktuellt att upphandla olika typer av driftavtal. Miljötillstånd och Transportstyrelsens 
tillstånd för inrättande och drift av flygplatsen skall inhämtas. Ansökningar kan komma 
att överklagas. 
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Synpunkter från remittenter: 

• Baschefen för Region Stockholms ambulanshelikopteroperatör Babcock SAA har 
granskat och godkänt15 rapportens faktainnehåll. 

• Hälso- och sjukvårdsförvaltningens representant ansvarig för 
ambulanshelikopterkontraktet har granskat rapporten. De synpunkter som 
framkommit har inarbetats i rapporten innan publicering. 

 

Slutsatser, rekommendationer och förslag på fortsatt 
process  

Projektet har identifierat fyra, till olika grad, lämpliga platser för en permanent basering 
av Region Stockholms ambulanshelikopterverksamhet. Som underlag för 
rekommendationerna ligger den bifogade värderingsmatrisen i bilaga 1. Vid en 
granskning av hur andra regioner med ambulanshelikopterverksamhet löst 
baseringsfrågan, framgår att samtliga baser utom en är etablerade på befintliga 
flygplatser. Det framgår vid kontakt med de som senast byggt en ny bas, Region 
Norrbotten, att fördelarna med att lokalisera verksamheten till en befintlig flygplats med 
infrastruktur, perimeterskydd, bevakning, hinderfrihet och servicefunktioner på plats 
varit tunga skäl till flytten från den tidigare basen.  

Ovanstående fördelar erhålls vid  Bromma flygplats. En flygplats med trafikledning under 
stora delar av dygnet ökar flygsäkerheten, vilket är en viktig aspekt. Brommas 
geografiska placering är relativt central i länet, vilket gör att man snabbt når länets 
ytterområden. Bromma flygplats har erbjudit förberedd mark för en etablering vilket 
minskar kostnader och tid för en färdigställning av en framtida bas.  

Efter Bromma  framstår Ullna i Österåkers kommun som det näst bästa alternativet. 
Ullna erbjuder den mest  central placeringen i länet. . Markägaren erbjuder en långsiktig 
rådighet över marken, vilket är en viktig parameter. Marken i området bedöms enkel att 
förbereda för byggnation och närheten till Rydbokrossen gör att området redan är 
bullerpåverkat. Möjligheten att transportera makadam och andra massor från 
Rydbokrossen gör att transportbehovet och miljöpåverkan i samband med dessa 
transporter minimeras. Närheten till E18, Danderyds sjukhus och Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna är en stor fördel när väder eller andra skäl gör att 
helikoptern ej kan nyttjas. 

Som tredje alternativ ser projektet möjligheten att permanenta nuvarande tillfällig bas i 
Mellingeholm, Norrtälje kommun. Basen är belägen på en befintlig flygplats, vilket 
projektet ser som en fördel, men det saknas komplett perimeterskydd, permanent 
                                                           
15 Vid möte i Norrtälje 2019-08-21. 
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bevakning och trafikledning. På flygplatsen bedrivs omfattande skolflygning och annan 
flygverksamhet vilket kan utgöra en ökad risk jämfört med en kontrollerad flygplats med 
trafikledning. Mellingeholm ligger förskjutet norrut i länet vilket gör att flygtiden till 
länets södra delar blir relativt lång.  

Den placering som projektet bedömer som minst lämplig är Hålludden i Värmdö 
kommun. Orsaken till detta är de förväntade höga kostnaderna för upprättande av en 
bas och platsens begränsade ytor som minimerar utveckling av basen samt eventuell 
samlokalisering.  Dock är placeringen i länet gynnsam och närheten till skärgården gör 
att insatstiden till öar utan landförbindelse minskas. 

Projektet förordar att beslut tas att vidare utreda och projektera dessa platser i 
prioriteringsordning:  

1. Bromma flygplats, Stockholms stad. 

2. Ullna, Österåkers kommun. 

3. Mellingeholm, Norrtälje. 

4. Hålludden, Värmdö kommun.  

 
Projektet rekommenderar att: 

• beslut tas för att i första hand arbeta för att basera 
ambulanshelikopterverksamheten i Region Stockholm på Bromma flygplats. 

• beslut tas för att i andra hand arbeta för att basera 
ambulanshelikopterverksamheten i Region Stockholm vid alternativet Ullna, 
Österåker.  

• tidigt kontakta samtliga berörda myndigheter och intressenter för att minimera 
tiden till färdigställande av basen. 

• projektering av rekommenderade alternativ sker enligt Locum AB:s rutiner. 

• om det framkommer hinder för etablering på Bromma, bör Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen ge Locum AB i uppdrag att fortsätta projekteringsarbetet 
med andra i utredningen presenterade platser i prioriteringsordning enligt 
Värderingsmatris, bilaga 1.  

• att fortsatt utredning och projektering tar hänsyn till den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050,  för att säkerställa långsiktighet 
och lämplig dimensionering sett till den önskade regionala 
utvecklingen/tillväxten 

• att samverkan sker med andra samhällsnyttiga aktörer så som Försvarsmakten, 
Polisflyget och Sjöfartsverket för att utreda möjligheter till samlokalisering, 
samverkan och maximal samhällsnytta och kostnadseffektivitet. 
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• att dimensionering och utformning tar hänsyn till verksamhetens robusthet och 
att medicin och sjukvårdsmateriel för tre månaders förbrukning finns tillgängligt 
på basen samt att försörjning med flygbränsle och andra förbrukningsvaror 
säkerställs för en längre period. 

• att  baseringen utformas med redundans i strömförsörjningen till systemkritiska 
funktioner som tillträde, bränsleförsörjning, hangarportar, viss belysning mm 
enligt särskilt utförd riskanalys. 

• att förvaltning av ambulanshelikopterbasen sker av Locum AB enligt normala 
rutiner. 

Bilagor 

Bilaga 1 Värderingsmatris 

Bilaga 2 Delrapport 1 med underbilagor 

Bilaga 3 Delrapport 2 med underbilagor 
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Bilaga 1 – Värderingsmatris  
I värderingsmatrisen nedan poängsätts de utvärderade lokaliseringsalternativen från 1-4, där 4 poäng, utgör det mest fördelaktiga värdet. Figur 1 visar länets ungefärliga mittpunkt i 
nord/sydlig riktning och relationen till de olika baseringsförslagen. Figur 2 visar relationen mellan tänkbara baseringar och kontrollerat luftrum samt restriktionsområden. Figur 3-6 
redovisar nyckeltal relaterade till verksamheten. Figur 7-8 visar statistisk redovisning av vindriktning och vindstyrka. 

BEDÖMNINGSKRITERIUM BROMMA FLYGPLATS 
(Stockholm stad) 

ULLNA 
(Österåkers kommun) 

MELLINGEHOLM 
(Norrtälje kommun) 

HÅLLUDDEN  
(Värmdö kommun) 

Tillgänglighetsaspekter 

Beskrivning: Framflygningstider och 
patientsäkerhet.  

Flygtider i vindstilla med normal 
flyghastighet till geografiskt spridda 
platser i region Stockholm och till KS 
Solna för patientavlämning; Väddö, 
Sandhamn, Nynäshamn, Södertälje och 
Adelsö.  

Värdering efter avstånd från länets mitt 
och sammantagen flygtid enligt ovan. 
Båda faktorerna värderas lika. 

4 

Lokalisering något förskjuten mot 
länets södra delar, se figur 1. 
Närhet till samtliga akutsjukhus 
utom Norrtälje. Omedelbar 
närhet till Karolinska Solna. 
 
Flygtider:  
Väddö 22,9 + 22,2 = 45,1 
Sandhamn 14,8 + 14,0 = 28,8 
Nynäshamn 13,5 + 13,5 = 27,0 
Södertälje 6,6 + 7,5 = 14,1 
Adelsö 7,4 + 8,6 = 16,0 
 
 Totalt 131,0 min 

3 

Lokalisering nära länets 
geografiska mitt med närhet till 
framförallt Danderyds sjukhus, se 
figur 1.  
 
 
Flygtider:  
Väddö 18,5 + 22,2 = 40,7 
Sandhamn 12,8 + 14,0 = 30,8 
Nynäshamn 17,0 + 13,5 = 30,5 
Södertälje 11,0 + 7,5 = 18,5 
Adelsö 10,5 + 8,6 = 19,1 
 
Totalt 139,6 min. 

1 

Lokalisering förskjuten mot länets 
norra delar, se figur 1.  
 
 
 
 
Flygtider: 
Väddö 7,3 + 22,2 = 29,5 
Sandhamn 13,7 + 14,0 = 27,7 
Nynäshamn 27,5 + 13,5 = 41,0 
Södertälje 22,8 + 7,5 = 30,3 
Adelsö 21,4 + 8,6 = 30,0 
 
Totalt 158,5 min. 

2 

Lokalisering något förskjuten mot 
länets södra och östra delar, se 
figur 1.  
 
 
 
Flygtider:  
Väddö 20,9 + 22,2 = 43,1 
Sandhamn 8,5 +14,0 = 22,5 
Nynäshamn 13,9 + 13,5 = 27,4 
Södertälje 11,6 + 7,5 = 19,1 
Adelsö 13,8 + 8,6 = 22,4 
 
Totalt 134,5 min. 

  

 
HSN 2018-1102 
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BEDÖMNINGSKRITERIUM BROMMA FLYGPLATS 
(Stockholm stad) 

ULLNA 
(Österåkers kommun) 

MELLINGEHOLM         
(Norrtälje kommun) 

HÅLLUDDEN  
(Värmdö kommun) 

Hinderfrihet och grad av ostört läge 

Beskrivning: Buller och befolkningens 
acceptans (inkl. historik, trafik och 
naturvärden). 

2 

Kringliggande områden påverkas 
redan idag av flygbuller. Buller-
reducerande procedurer minskar 
bullerpåverkan. En basering kan 
komma att påverkas av eventuell 
nedläggning av Bromma flygplats 
2038. Inga naturvärden bedöms 
påverka lokaliseringen. 

3 

Området har extremt få 
fastboende relativt närheten till 
Stockholms centrala delar. Berörd 
kommun och markägare positiva 
till etablering. Nära andra 
bullerstörande verksamheter som 
Roslagsbanan. Inga naturvärden 
bedöms påverka lokaliseringen. 

2 

Området har redan idag 
bullerpåverkan av flygplans- och 
helikopterverksamhet. 
Flygplatsen är dock placerad i 
relativt ostört läge för 
omgivningen. Kommunen och 
flygplatsorganisationen positiv till 
etablering. Inga naturvärden 
bedöms påverka lokaliseringen. 

2 

Området redan bullerstört av väg 
222. Förhållandevis få 
kringboende. Omgivande 
naturvärden och 
kulturverksamhet kan påverka 
lokaliseringen. Kommunen positiv 
till etablering. Omfattande 
markarbete, berg utjämnas och 
påfartsled byggas. 

Ändamålsenlig placering 

Beskrivning: Tillgång till farbar väg, 
närhet till större trafikled och 
befolkningscentra samt avstånd från 
större akutsjukhus (Norrtälje sjukhus, 
Danderyds sjukhus, Karolinska 
universitetssjukhuset Solna, 
Södersjukhuset och Karolinska 
universitetssjukhuset Huddinge). 

4 

Finns anslutningsväg och 
omedelbar närhet till större 
trafikleder, och befolkningscentra. 
Cirka 7 km med bil till KS Solna. 

3 

Kräver anläggning av 
anslutningsväg. I omedelbar 
närhet till större trafikleder. Cirka 
13 km med bil till Danderyds 
sjukhus. 

2 

Finns farbar väg med närhet till 
större trafikleder. Cirka 4.km med 
bil till Norrtälje sjukhus.  

2 

Kräver anläggning av väg och 
utjämning av berg. Nära väg 222. 
Cirka 22 km med bil till SÖS. 
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BEDÖMNINGSKRITERIUM BROMMA FLYGPLATS 
(Stockholm stad) 

ULLNA 
(Österåkers kommun) 

MELLINGEHOLM         
(Norrtälje kommun) 

HÅLLUDDEN  
(Värmdö kommun) 

Inflygningsvägar relaterade till 
förhärskande vindriktning1. 
 
Beskrivning: Landning och start skall ske 
i motvind. 

3 

Bana med in och utflygning i 
samma riktning gör att det alltid 
finns möjlighet att ha 
motvindskomposant i landningen.  

2 

25 graders vinkel mellan in och 
utflygning. Inflygningsriktningarna 
medger landning i förhärskande 
vindriktning huvuddelen av tiden. 

3 

Bana med in och utflygning i 
samma riktning gör att det alltid 
finns möjlighet att ha 
motvindskomposant i landningen.  

3 

In och utflygning i samma riktning 
gör att det alltid finns möjlighet 
att ha motvindskomposant i 
landningen.  

Långsiktig rådighet över mark 

 
Beskrivning: Egen mark, köpt mark eller 
arrenderad mark.  

Egen mark, 3 poäng. Rådighet över tid 
kan skapas, 2 poäng. Osäkert, 1 poäng. 

2 

Flygplatsen beredd att arrendera 
ut marken långsiktigt. Dock 
osäkert om situationen efter 
2038. 

2 

Markägaren har sagt sig vara 
beredd att arrendera ut marken 
för minimum 30 år. 

1 

Slutlig lösning för markupplåtelse 
behöver förhandlas med 
nuvarande arrendator och 
Norrtälje kommun, vilka dock är 
positiva. 

1 

Slutlig lösning för markupplåtelse 
måste förhandlas med nuvarande 
ägare och Värmdö kommun, vilka 
dock är positiva. 

  

                                                           
1 Förhärskande vindriktning har i utredningen bedömts utifrån vindanalys Stavsnäs och Bromma, figur 6 och 7 nedan.  
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BEDÖMNINGSKRITERIUM BROMMA FLYGPLATS 
(Stockholm stad) 

ULLNA 
(Österåkers kommun) 

MELLINGEHOLM        
(Norrtälje kommun) 

HÅLLUDDEN  
(Värmdö kommun) 

Flygsäkerhet och ändamålsenlighet för 
verksamheten 

Beskrivning: Hindersituation, master, 
ledningar, vattenvägar, annan 
verksamhet. En lokalisering på befintlig 
flygplats är branschstandard och 
bedöms ge fördelar gällande 
flygsäkerhet och ändamålsenlighet. 

3 

Belägen på kontrollerad flygplats. 
Hindersituationen följs upp av 
flygplatsorganisationen och 
medger instrumentinflygning. 
Hindersituationen medger inte 
lågflygning till och från baseringen 
i dåligt väder. Kompenseras delvis 
av möjlighet till 
instrumentinflygning vid låga 
siktvärden och till låga 
minimihöjder. Under 
öppethållningstid bedrivs 
flygtrafiktjänst vilket bedöms öka 
flygsäkerheten avsevärt. 

2 

Etablering utanför befintlig 
flygplats. Hindersituationen 
uppfyller kraven för 
verksamheten och bedöms 
medge instrumentinflygning men 
med högre minimihöjder än 
Bromma flygplats. 
Hindersituationen och närheten 
till vattenvägar söderut 
underlättar lågflygning till och 
från baseringen i dåligt väder.  

2 

Etablering på befintlig 
okontrollerad flygplats. 
Hindersituationen uppfyller 
kraven för verksamheten och 
bedöms medge 
instrumentinflygning men med 
högre minimihöjder än Bromma 
flygplats. Hindersituationen och 
avstånd till vattenvägar bedöms 
vara  mindre bra än övriga 
alternativ för att genomföra 
lågflygning till och från baseringen 
i dåligt väder. Flygplatsen används 
av luftfartyg utan radio och 
flygskolverksamhet vilket bedöms 
medföra en ökad risk jämfört med 
till exempel Bromma flygplats. 

1 

Etablering utanför befintlig 
flygplats. Hindersituationen 
uppfyller kraven för 
verksamheten och bedöms 
medge instrumentinflygning men 
med högre minimihöjder än 
Bromma flygplats. 
Hindersituationen och närheten 
till vattenvägar västerut 
underlättar lågflygning till och 
från baseringen i dåligt väder. 
Lokaliseringens höjd över 
omgivande vatten kan medföra 
problem vid låga molnbaser. Stor 
kraftledning norr om planerad 
bas, parallellt med föreslagen in 
och utflygning. 
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BEDÖMNINGSKRITERIUM BROMMA FLYGPLATS 
(Stockholm stad) 

ULLNA 
(Österåkers kommun) 

MELLINGEHOLM         
(Norrtälje kommun) 

HÅLLUDDEN  
(Värmdö kommun) 

Investeringskostnader/ekonomi  

Beskrivning: Behov att dra media- 
försörjning, spränga berg, avverka skog 
etc.  

4 

All mediaförsörjning framdragen 
till tomtgränsen enligt Bromma 
flygplats.  

Markanläggningskostnader ej 
kalkylerade, men bedöms som 
begränsade då tomtmarken är 
förberedd för byggnation och 
media är framdraget till 
tomtgräns. 

2 

Behov föreligger för framdragning 
av El, VA och annan media. 
Markförhållandena bedöms 
förhållandevis enkla att förbereda 
för byggnation. Inga eller mindre 
sprängnings-arbeten krävs. 
Närhet till Rydbokrossen 
underlättar och minskar 
kostnader för fyllnadsmaterial och 
miljöpåverkan under byggtiden.  

Av WSP kalkylerade 
markanläggningskostnader 14,5 
MSEK 

3 

All försörjning framdragen till 
nuvarande bas. Behov föreligger 
för framdragning av El, VA och 
annan media om ny etablering på 
flygplatsen görs. 
Markförhållandena bedöms 
förhållandevis enkla att förbereda 
för byggnation. Inga eller mindre 
sprängningsarbeten krävs.  

Markanläggningskostnader ej 
kalkylerade, men bedöms som 
begränsade då föreslagen 
placering är i anslutning till 
befintlig verksamhet. 

1 

Behov föreligger för framdragning 
av El, VA och annan media. 
Markförhållandena bedöms 
förhållandevis komplicerade att 
förbereda för byggnation. 
Omfattande sprängnings-och 
schaktningsarbeten krävs.  

Av WSP kalkylerade 
markanläggningskostnader 21.2 
MSEK 

Instrumentinflygning 
 
Beskrivning: Möjligheter till att få 
godkänd instrumentinflygning till 
baseringen.  

4 

Bromma är en godkänd 
instrumentflygplats.  

2 

Bedöms som goda. Hinderfriheten 
bedöms medge PINS inflygning. 
Ytterligare utredning krävs. 
Befinner sig i okontrollerat 
luftrum. 

2 

Bedöms som goda. Hinderfriheten 
bedöms medge PINS inflygning. 
Ytterligare utredning krävs. 
Befinner sig i okontrollerat 
luftrum. 

2 

Bedöms som goda. Hinderfriheten 
bedöms medge PINS inflygning. 
Ytterligare utredning krävs. 
Befinner sig i okontrollerat 
luftrum. 

  



 

 

sid 6 av 12 
 
 

2019-08-28 

Anders Gidrup Projektrapport       Projektnummer: 80109170  1811-1659 
Säkerhetschef   
08-123 171 25 
anders.gidrup@sll.se 

 

 

Mall reviderad: 2019-03-11 

 

BEDÖMNINGSKRITERIUM BROMMA FLYGPLATS 
(Stockholm stad) 

ULLNA 
(Österåkers kommun) 

MELLINGEHOLM         
(Norrtälje kommun) 

HÅLLUDDEN  
(Värmdö kommun) 

Framtida utvecklingsmöjligheter 
 
Beskrivning: Möjligheter till att vid 
behov utöka verksamheten med fler 
eller större helikoptrar.  
Eventuell samlokalisering med annan 
verksamhet. 

2 

Bedöms som goda. Bromma 
planeras stänga 2038. 
Utredningen bedömer att om 
politisk vilja finns kan 
helikopterverksamhet inrymmas i 
framtida planer för området även 
om flygplansverksamheten 
upphör. Utrymme finns för 
ytterligare byggnationer i 
sydostlig riktning.  

4 

Bedöms som mycket goda. Fria 
ytor finns norrut från tänkt 
etablering. Söderut kan basen 
möjligen blockera förlängning av 
anslutningsväg om den av WSP 
föreslagna placeringen behålls. 

2 

Bedöms som goda. Kommun och 
entreprenörer har redovisat 
möjligheter för nybyggnation 
inom flygplatsområdet. 
Föreslagen placeringen av 
byggnationer kräver dock en 
längre hovringsväg till 
landningsbanan. 

1 

Bedöms som mycket små 
beroende på omgivande marks 
begränsningar. Ytan för etablering 
medger ej optimal placering och 
utformning av byggnader, 
tankplats och tillfartsväg. 

Summa: 30 23 18 15 
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 Figur 1.                                                Figur 2. 
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Nyckeltal kopplade till utredning och analys. 

 

 

Figur 3 
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Figur 4 

 

Figur 5 
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Figur 6 
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Figur 7 Vindros Stavsnäs 1996-2012 ur Lokaliseringsutredning dnr: 12SPN/0372. 
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Figur 8 Vindros Bromma 1986-2015 ur SMHI Rapport 2016-71. 
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Förord 
Ambulanshelikoptertjänsten är en mycket viktig del av Region Stockholms prehospitala 
vård och skall säkerställa att regionens medborgare får snabb tillgång till transport med 
kvalificerad sjukvårdspersonal inom hela länet, även i svårtillgängliga områden som 
skärgården och på mälaröarna. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har gett Locum AB i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ny basering för Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst. 
Denna delrapport begränsar sig till att utreda möjligheterna till basering inom Värmdö 
kommun. 

Ett särskilt tack riktas till Värmdö kommun för sitt engagemang och arbete med att ta 
fram underlag för att finna en lämplig lokalisering för baseringen. 

 

 

Stockholm, April 2019 

 

Anders Gidrup 

Säkerhetschef Locum AB 
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Sammanfattning 

En ändamålsenlig basering för Region Stockholms ambulanshelikopter är en 
förutsättning för att tjänsten skall kunna bedrivas effektivt och med högsta möjliga 
tillgänglighet för regionens medborgare. Placeringen bör optimeras efter fördelningen av 
transporterade patienter i syfte att minimera den genomsnittliga tiden för transport till 
sjukhus. Därav följer att placeringen bör vara central i regionen med närhet till 
skärgården. En återetablering av ambulanshelikopterbaseringen till Värmdö bedöms 
vara möjlig.  

Projektgruppen har indelat utredningen i tre steg. I det första steget utvärderades en 
eventuell återetablering till den tidigare baseringen i Mölnvik. Utredningen konstaterar 
att en sådan återflytt ej är lämplig på grund av platsens höga risknivå. 

I steg två utvärderades tre av Värmdö kommun anvisade platser samt en plats som 
tidigare använts som bas för polishelikopterverksamheten. Kovik och Myttinge har 
därvid bedömts olämpliga medan Södra Mölnvik och Hålludden bedömts vara möjliga att 
utreda vidare. Utredningen konstaterar att de är i stort sett likvärdiga. Båda platserna är, 
beroende på markförhållanden och tillgängliga markområden, förhållandevis dyra att 
bebygga och har begränsningar i utvecklingsmöjligheterna för framtiden.  

Utredningen förordar vid en jämförelse mellan de av Värmdö kommun föreslagna 
platserna en etablering i Hålludden, främst med hänsyn till att platsen genererar 
bullerpåverkan på färre människor samt dess närhet till väg 222 och anslutnings-
möjligheterna till denna. Vidare undviks även eventuell problematik med en befarad 
hasselsnokspopulation i Södra Mölnvik.  

En mycket försiktig kostnadsuppskattning för baseringen uppgår till 150 miljoner kronor 
+/- 30% oavsett vald lokalisering.  

I utredningens tredje steg kommer en placering av basen utanför Värmdö kommun att 
utvärderas. 
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Inledning 

Uppdraget 
 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har givit Locum AB i uppdrag att leda och samordna 
arbetet med att utreda lokalisering av basering för regionens ambulanshelikoptertjänst1. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag omfattar vidare att genomföra projektering 
och därefter att förvalta en permanent helikopterbas för ambulanshelikoptertjänsten 
inom Region Stockholm. 

1. Initialt har inriktningen för utredningsuppdraget varit att pröva 
förutsättningarna för en återetablering av ambulanshelikoptertjänsten i Mölnvik. 

2. Om detta visar sig ogenomförbart eller olämpligt, ska projektgruppen söka en 
annan lämplig lokalisering inom Värmdö kommun. 

3. Som ett alternativ ska även annan lämplig plats där regionen har, eller kan skapa 
långsiktig rådighet över marken och där en långsiktig etablering är möjlig, 
utredas.  

Denna rapport utgör en delrapport av punkt 1 och 2 ovan. 

Syfte 
 

Det initiala projektet och denna delrapport omfattar en utredning av möjligheterna för 
en framtida basering för regionens ambulanshelikoptertjänst inom Värmdö kommun. 

Metod 
 

Projektet har använt sig av en kvalitativ metod för att utreda och analysera möjliga 
åtgärder. Kvantitativ data i form av uträkningar och kartor har används för att stärka 
utredningen. 

Granskning av de utvalda områdena har skett efter en genomgång av tidigare 
lokaliseringsutredningar och tillståndsansökningar, platsbesök på de angivna platserna 
samt intervjuer med tjänstemän inom Värmdö kommun som en grund för vidare 
utredning. 

                                                           
1 HSVF 181 87, HDIR 183 65, HSN 2018-1102 
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WSP2 har med hjälp av Värmdö kommun skapat exklusionskartor som ligger till grund för 
att finna lämpliga områden för etablering. Det fortsatta arbetet har sedan varit indelat i 
två faser. 

I fas ett utfördes översiktliga hinderanalyser för respektive område för att hitta optimal 
plats för helikopterflygplatsen, vilket följts av ett utkast till layout för basen. Översiktliga 
buller-, väg- och markanläggningsanalyser genomfördes parallellt. Dessutom omfattade 
fas ett även framtagande av exklusionskartor som visade exkluderade områden 
(strandskydd, biotop- och naturvärden, fågelinventering, forn- och kulturminne, 
friluftsliv, sankmark m.m.). När de exkluderade områdena fastställts, framgick vilka ytor 
som gick att bebygga. 

De områden som godkänts i fas ett gick vidare till fas två. I fas två ökades 
detaljeringsgraden på layouten av basen. Därefter genomfördes samma typ av analyser 
som i fas ett, d.v.s. hinderanalys samt buller-, väg- och markanläggningsanalys, men nu 
avsevärt mycket mer detaljerat.  

Avgränsningar 
 

Projektet har till denna del analyserat platser inom Värmdö kommun. Utredning av 
alternativa placeringar utanför Värmdö kommun ingår ej i denna delrapport.  

På grund av begränsningar i tid för utredning avseende återflytt av 
ambulanshelikopterbasen till Värmdö samt de önskemål som framkommit i 
verkställighetsbeslutet3 och i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), har 
projektgruppen avgränsat sig till områden som har hög sannolikhet att uppfylla Region 
Stockholms behov som till exempel: 

• hög patient- och flygsäkerhet 

• centralt läge i länet 

• goda möjligheter till instrumentinflygningsprocedurer 

• rådighet över mark över tid 

• närhet till större trafikleder  

Markägarförhållanden och restriktioner som t.ex. strandskydd, detaljplaner med mera 
inom kommunen har varit tungt vägande parametrar som styrt baseringsförslagen. 
Tillgången till markområden för basering har begränsats av att inköp ej varit möjlig utan 
måste lösas genom antingen markbyten eller byggnation på kommunens egen mark. 
Vidare har projektgruppen strävat efter att maximera nyttan av den  ambulans som 

                                                           
2 WSP är ett av Locum AB anlitat konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och analys. 

3 HSVF 181 77, HPIR 18365, HSN 2018-1102 



  

 

sid 7 av 15 
 

 
2019-04-11 

Anders Gidrup Projektrapport       Projektnummer: 80109170  LOC 1811-1659 
Säkerhetschef   
08-123 171 25  
anders.gidrup@sll.se  

 

Mall reviderad: 2019-03-11 

 

enligt avtal skall nyttjas i händelse av att helikoptern ej kan flyga vid dåligt väder eller 
tekniska begränsningar. 
 
En återflytt till Mölnvik har tidigt kunnat avfärdas och projektet har sedan i samråd med 
samhällsbyggnadsenheten i Värmdö kommun blivit hänvisade till tre möjliga områden 
för en helikopterbas. Projektet har dessutom valt att utreda möjligheten till etablering i 
Myttinge, då detta område tidigare nyttjats för polisens helikopterverksamhet. Områden 
som utretts är Kovik, Myttinge, Hålludden och Södra Mölnvik. Inga områden utöver 
dessa har varit föremål för utredning.  

Projektet har använt sig av exklusionslager (detaljplaner, strandskydd, biotop- och 
naturvärden, fågelinventering, forn- och kulturminnen, friluftsliv, sankmark med flera) 
för att finna byggbar mark i Värmdö kommun. Möjliga avsteg skall tas i dialog med 
Värmdö kommun. 

  



  

 

sid 8 av 15 
 

 
2019-04-11 

Anders Gidrup Projektrapport       Projektnummer: 80109170  LOC 1811-1659 
Säkerhetschef   
08-123 171 25  
anders.gidrup@sll.se  

 

Mall reviderad: 2019-03-11 

 

Bakgrund 

Bakgrunden till utredningen beskrivs i utredningens slutrapport. 

Nulägesbild och utredning av områden 

I projektet har utredning av en eventuell återflyttning till Mölnvik samt fyra andra 
områden som möjliga lokaliseringsplatser för helikopterbas skett. Dessa är Suez 
Recycling Kovik, Myttinge, Södra Mölnvik samt Hålludden. Baseringar i närheten av de i 
utredningen beskrivna platserna har tidigare utretts, förutom Suez Recycling Kovik. Då 
har dock ej hänsyn tagits till viktiga parametrar såsom möjlighet till instrumentinflygning. 
I denna utredning har placeringen förändrats för att tillgodose dessa krav och även ta 
hänsyn till synpunkter som framkommit i tidigare utredningar som risk för dimma och 
hasselsnokspopulationer.  

Gustavsberg, Mölnvik 
Förutsättningar 

Inom ramen för detta arbete har bedömningen gjorts att en återetablering till Mölnvik 
inte är möjlig. Detta baserat på de krav som nya regelverk från bl.a. Transportstyrelsen 
innebär samt att platsen får stora begräsningar samt en hög risknivå för allmänheten. 

När flygplatsen etablerades 1993 utformades den efter det då rådande regelverket 
Bestämmelser för Civil Luftfart - Flygplatser (BCL-F). När den nya luftfartslagen4 trädde i 
kraft 2010 skapades ett nytt system för regler gällande flyget i Sverige. En ny 
författningssamling, TSFS5 har tagits fram som reglerar utformning, drift och tillstånd för 
en helikopterflygplats. Berörda regler är bland annat TSFS 2012:77 som skall tillämpas 
vid anläggning, om- och tillbyggnad samt upprätthållande av en helikopterflygplats av 
denna utformning och TSFS 2010:118 som reglerar godkännande av flygplats. 

Dessa regler är komplexa och tekniska till sin natur, men i korta drag kan sägas att för att 
uppfylla kraven i nu gällande TSFS krävs ett visst utrymme för helikoptrarnas start, 
landning, hovring och parkering samt hinderfria in- och utflygningsriktningar till och från 
denna plats. Hinder runt Mölnvik gör att ett regelundantag som kallas ”virtuellt FATO”6 
måste tillämpas för att uppfylla kraven. En återflytt av basen till Mölnvik skulle på grund 
av det rådande regelverket i kombination med underlaget från helikoptertillverkaren 
göra att startvikten måste begränsas. Detta då helikoptern vid ett motorbortfall måste 
kunna hovra på kvarvarande motor. Denna begränsning skulle medföra en reducerad 

                                                           
4 Luftfartslag 2010:500 
5 Transportstyrelsens författningssamling 
6 En simulerad landningsyta upp till 10,7 meter över den riktiga landningsytan. 
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aktionsradie för ambulanshelikoptern. Platsen är också begränsad till sin areal, vilket 
skapar begränsade utvecklingsmöjligheter och flexibilitet. 

Andra aspekter som gör en återflytt till Mölnvik olämplig är att platsen saknar 
förutsättningar för att möjliggöra operationer enligt instrumentflygreglerna (IFR).             

Då Region Stockholm i senaste upphandlingen haft som krav att operatören skall kunna 
operera enligt IFR och därigenom accepterat kostnaderna för instrumentering, 
utbildning och utrustning för detta skulle en basering där instrumentflygning inte kan 
utföras vara en stor begränsning och ett underutnyttjande av systemets kapacitet.  

Sedan 2018 har Region Stockholm en större helikoptertyp (H145) jämfört med tidigare 
(EC135) för att förbättra möjligheten till vård i helikoptern och öka dess aktionsradie. 
Detta medför dock en ökad vikt hos helikoptern som i sin tur skapar en större påverkan 
på omgivningen av helikopterns luftströmmar vid start och landning. Då detta redan 
tidigare var ett stort problem i Mölnvik, med återkommande skador och störningar hos 
kringliggande verksamheter och personer i omgivningen, skulle dessa problem bli än 
värre med en tyngre helikopter. 

Slutligen kan konstateras att den ursprungliga etableringen, som skulle vara tillfällig, har 
flygsäkerhetsproblem och konflikter med kringliggande verksamheter. En 
återkommande fråga som mynnade ut i att verksamhetsansvarig för flygplatsen 
återkallade den då gällande säkerhetsbevisningen. Helikopteroperatören ställer sig 
mycket tvekande till en återetablering i Mölnvik.  

Kovik 
Förutsättningar 

Området ligger inom fastigheten Lilla Kovik 1:1. Den sydöstra delen av området 
angränsas av Lagnövägen och det tilltänkta baseringsområdet består av en övertäckt 
deponi. I direkt anslutning till området ligger SUEZ Recycling nuvarande verksamhet och 
berörs av tung trafik under en stor del av dygnet. 

Projektet besökte Suez Recycling Kovik den 19 november 2018. Området bedömdes dock 
som olämpligt bl.a. på grund av risken för skador av kringflygande avfall, bränder och 
platsens osäkra markförhållanden. Vidare bedömdes anvisad plats inte vara tillräckligt 
stor för att etablera en bas.

Efter denna initiala utredning bedömde projektet att ytterligare analyser inte skulle 
utföras, då platsen inte hade tillräcklig potential. 

Myttinge 
Förutsättningar 

Myttinge har tidigare fungerat som bas för polisens helikoptrar men står oanvänd sedan 
2009. Området ligger på ängsmark omgiven av flera bergspartier med blandskog. Det 
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disponeras av Försvarsmakten. Området saknar fastighetsbeteckning och har centrum i 
koordinaterna 59°23'37.9"N 18°28'13.8"E. 

Den sydöstra delen av området angränsas av väg 274 som passerar cirka 90 meter från 
den helikopterplatta som tidigare användes av polisflyget och i väster avgränsar 
Skäggavägen området cirka 270 meter från det tilltänkta baseringsområdet. 

Fas 1  

Den översiktliga hinderanalysen visade att det ej gick att etablera hinderfria sektorer i 
någon riktning utan att utföra betydande avverkningar och sprängningar inom 
angränsande fastigheter. Dessa åtgärder skulle hamna innanför strandskyddet på 300 
meter. 

På den översiktliga exklusionskarta (Ubil 1.3) som togs fram visade det sig att det fanns 
ett flertal restriktioner vid Myttinge, däribland:  

• Högexploaterad kust 
• Rörligt friluftsliv 
• Försvarsmakten influensområde och Försvarsmakten militär 
• Ekologiskt särskilt känsligt område enligt MB 3:3 (ligger i södra änden av den nu 

nedlagda helikopterplattan, parallellt med vägen) 
• Ett område i väst med fladdermöss 
• Övriga angränsande skikt är kommunens kulturmiljöplan, strandskydd 300 meter, 

gles bebyggelse, högt naturvärde samt fornminne. 
 

WSP:s hinderanalys i fas 1 visar att platsen ej kan användas på grund av 
hindersituationen. Kontakt togs med polisflyget i Stockholm eftersom de varit baserade 
där 2006-2009. Enligt polisen betraktades baseringen då som temporär. Att polisen trots 
detta kunnat använda platsen för basering kan bero på att polisflyget, jämte militär- och 
tullflyg omfattas av andra bestämmelser än  de som gäller för 
ambulanshelikopterverksamheten.  

Projektet beslutade efter fas 1 att inte fortskrida med fas 2 för Myttinge. 

Södra Mölnvik 
Förutsättningar 

Området ligger inom fastigheten Mölnvik 1:1, uppe på ett bergsparti med tät skog, 
mestadels gran och tall. I söder angränsar ett ängsområde, i norr löper väg 222 cirka 100 
meter från den föreslagna basen, i öster ligger en nedlagd skjutbana. I sydost, cirka 200 
meter från tilltänkt FATO7  ligger två fastigheter; Mölnvik 1:4 och Mölnvik 1:2. På dessa 
fastigheter finns ett båtvarv och en brukshundklubb.  

                                                           
7 Final Approach and Take-Off area, start- och landningsområde för helikopter 
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Fas 1  

En exklusionskarta (Ubil 1.1) producerades varpå ett förslag till layout togs fram. Den 
översiktliga hinderanalysen visade på endast ett alternativ för placering av 
helikopterflygplats med tillhörande hinderfria sektorer. För att uppnå hinderfrihet 
behöver beslut tas att träd skall avverkas i in- och utflygningsriktningarna. 

I området finns en population av hasselsnok8 som kan påverka möjligheterna till 
etablering. 

Fas 2 

Då fas 1 inte påvisade några uppenbara hinder fortskred projektet med fas 2. Detaljerad 
hinderanalys har utförts av WSP. (Ubil 2.2, Ubil 2.2.1, Ubil 2.2.2, Ubil 2.2.3, Ubil 2.2.4) 

För att uppnå hinderfrihet behöver avverkning av träd och vegetation ske inom 
projektområdet på en yta av 6 800 m² i nordost samt 9 000 m² i sydväst. Dessutom 
behöver ett fåtal trädtoppar kapas utanför baseringen (fast inom samma fastighet) i den 
sydvästliga sektorn. I den nordostliga sektorn behöver bergschakt utföras på ca 300m³. 
Båda de hinderfria sektorerna passerar över skogsområden och växande träd kan 
komma utgöra hinder i framtiden och då behöva kapas. 

Buller 

Placering av helikopterflygplatsen vid Södra Mölnvik beräknas inte orsaka några 
överskridanden av godtagbara flygbullernivåer för kringliggande bostäder (Ubil 4.1, Ubil 
4.3). En något större mängd bostäder än i Hålludden beräknas exponeras för en 
maximalnivå upp till 5 dB över riktvärdet, men antalet överflygningar beräknas bli få. 
Som jämförelse är idag bakgrundsbullernivån från trafik relativt hög på grund av väg 222. 

Friluftsområden kan utsättas för en flygbullernivå över riktvärdet orsakade av närheten 
till helikopterflygplatsen, vilket ger tillfälliga bullertoppar. Statistiskt cirka 5 stycken 
mellan klockan 06.00-22.00 (Bil 2). 

Väg- och markanalys 

Befintligt markområde består idag av ett skogbevuxet kuperat bergsparti med till viss del 
branta bergskanter. Planerad tillfartsväg kommer att behöva ta upp en höjdskillnad på 
ungefär 24 meter varför vägen sträckning förlängts med kurvor (Ubil 3.2). 

De stora nivåskillnaderna medför att både basyta och väg kommer att behöva utföras 
med stora fyllnadshöjder och massor. Planerad tillfartsväg ansluter till Poseidons väg. 

Kostnadsuppskattning 

Kostnader för yt- och markarbeten vid Södra Mölnvik beräknas uppgå till 19.5 MSEK 
(WSP beräkning, Bil 1). Beräkningen är mycket grov. 

  
                                                           
8 En reptil med skydd i EU:s art- och habitatdirektiv. Införlivat i artskyddförordningen. 
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Hålludden 
Förutsättningar 

Området som utretts ligger inom fastigheten Gustavsberg 1:7, uppe på ett bergsparti 
med tät skog. I den södra delen av området angränsar Hålluddsvägen, i öster löper väg 
222 cirka 50 meter från den föreslagna basen och där är avfarten till Hålluddsvägen 
belägen. Öster om väg 222 ligger Gustavsbergs industriområde.  

Kommunens kulturmiljöplan, som täcker en betydande del av Hålludden och även norr 
om väg 222, täcker även projekteringsområdet. I den sydöstra delen av projektområdet 
finns en fornlämning som är en färdväg. Den nya planerade vägen passerar genom en del 
av denna fornlämning vilket projektet måste ta hänsyn till vid eventuell projektering. 

Fas 1 

En exklusionskarta (Ubil 1.2) producerades varpå ett förslag till layout togs fram. Den 
översiktliga hinderanalysen av WSP visade att utrymmet var tillräckligt för att rymma en 
helikopterbas vid Hålludden. Analysen visade även att utformningen av basen och de 
hinderfria områdena begränsades till en möjlig lösning. För att uppnå hinderfrihet 
behöver beslut tas att träd skall avverkas, dock endast inom projektområdet. 

Fas 2 

Då fas 1 inte påvisade några uppenbara hinder fortskred projektet med fas 2 och en 
detaljerad hinderanalys har utförts (Ubil 2.1, Ubil 2.1.1, Ubil 2.1.2, Ubil 2.1.3, Ubil 2.1.4). 

För att uppnå hinderfrihet behöver avverkning av träd och vegetation ske inom 
projektområdet på en yta av 2 500 m² i nordväst samt 3 000 m² i sydost. Dessutom 
behöver ett antal trädtoppar kapas utanför baseringsområdet, i den nordvästliga 
sektorn. Den nordvästliga sektorn passerar över ett skogsområde och växande träd kan 
komma att utgöra ett hinder i framtiden och kan då behöva kapas. 

En kraftledning sträcker sig parallellt med och norr om väg 222, men operatören 
bedömer dock att den inte skulle utgöra ett hinder vid inflygning norrifrån. 

Buller 

Placering av helikopterbasen vid Hålludden beräknas inte orsaka några överskridande av 
flygbullernivå för kringliggande bostäder (Ubil 4.1, Ubil 4.3). 

En mindre mängd bostäder beräknas bli exponerade för en maximalnivå upp till 5 dB 
över riktvärdet, men antalet överflygningar beräknas bli få. Vissa friluftsområden i 
närheten uppskattas utsättas för vissa tillfälliga bullertoppar, ungefär 5 stycken mellan 
klockan 06:00 till 22:00. Närheten till ridstigar och stall kan innebära risker och dessa bör 
utredas vidare. 

I området är idag bakgrundsbullernivån från trafik relativt hög p.g.a. väg 222. 
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Väg- och markanalys 

Befintligt markområde består idag av ett skogbevuxet kuperat bergsparti med till viss del 
branta bergspartier. De stora nivåskillnaderna medför att både baseringsområde och väg 
kommer att behöva utföras med betydande fyllnadshöjder och massor. Planerad 
tillfartsväg ansluter till Hålluddsvägen. På grund av den stora nivåskillnaden och den 
relativt korta sträckan från vägens anslutningspunkt behöver vägen utföras i form av en 
serpentinväg som kommer att behöva ta upp en höjdskillnad på cirka 22 meter. (Ubil 
3.1) 

Kostnadsuppskattning  

Kostnader för yt- och markarbeten vid Hålludden beräknas uppgå till 21.2 MSEK (WSP 
beräkning, Bil 1). Beräkningen är mycket grov. 
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Slutsats 

En återetablering av ambulanshelikopterbaseringen till Värmdö bedöms vara möjlig. 
Projektgruppen har utvärderat en eventuell återflytt till den tidigare baseringen i 
Mölnvik, tre av Värmdö kommun anvisade platser samt en plats som tidigare använts 
som bas för polishelikopterverksamheten.  

Utredningen har visat att en återflytt till Mölnvik ej är möjlig på grund av 
begränsningarna i startvikt och avsaknad av möjlighet till instrumentinflygning på grund 
av hindersituationen i området.  

Kovik har bedömts olämplig med hänsyn till de risker som föreligger med brand och 
osäkra markförhållanden. Vidare har Myttinge bedömts som olämpligt med hänsyn till 
svårigheterna att etablera hinderfria flygvägar samt rådande strandskydd. Södra Mölnvik 
och Hålludden bedöms vara möjliga att gå vidare med. Utredningen konstaterar att de är 
i stort sett likvärdiga. Utredningen förordar vid en jämförelse mellan de föreslagna 
platserna, en etablering i Hålludden främst med hänsyn till att platsen genererar minst 
bullerpåverkan samt dess närhet till väg 222 och anslutningsmöjligheterna till denna. 
Vidare undviks även eventuell problematik med en befarad hasselsnokspopulation i 
Södra Mölnvik.  

En försiktig kostnadsuppskattning för baseringen uppgår till minst 150 miljoner kronor 
+/- 30% oavsett val av lokalisering. I denna summa ingår ej eventuella kostnader för 
inköp eller omfördelning av mark.  

Den av WSP presenterade preliminära utformningen av basen kan komma att ändras vid 
en eventuell projektering.  
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Bilagor 
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Bilaga 1.2 Exklusionskarta Hålludden 190315

Bilaga 1.3 Exklusionskarta Myttinge 190218 

Bilaga 2 Statistik över flygrörelser 
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Förord 
Ambulanshelikoptertjänsten är en mycket viktig del av Region Stockholms prehospitala 
vård och skall säkerställa att regionens medborgare får snabb tillgång till transport med 
kvalificerad sjukvårdspersonal inom hela länet, även i svårtillgängliga områden som 
skärgården och på mälaröarna. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gett Locum AB i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ny basering för Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst. 
Denna delrapport begränsar sig till att utreda möjligheterna till basering inom 
Stockholms län utanför Värmdö kommun. 

Ett särskilt tack riktas till Österåkers kommun för sitt engagemang och arbete med att ta 
fram underlag för att finna en lämplig lokalisering för baseringen. 

 

 

Stockholm, 31 augusti 2019 

 

Anders Gidrup 

Säkerhetschef Locum AB 
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Sammanfattning 

En ändamålsenlig basering för Region Stockholms ambulanshelikopter är en 
förutsättning för att tjänsten skall kunna bedrivas effektivt och med högsta möjliga 
tillgänglighet för regionens medborgare. Placeringen bör optimeras efter fördelningen av 
transporterade patienter i syfte att minimera den genomsnittliga tiden för transport till 
sjukhus. Därav följer att placeringen bör vara central i regionen med närhet till 
skärgården.  
 
Projektgruppen har indelat utredningen i tre steg. I det första steget utvärderades en 
eventuell återetablering till den tidigare baseringen i Mölnvik. I steg två utvärderades tre 
av Värmdö kommun anvisade platser samt en plats som tidigare använts som bas för 
polishelikopterverksamheten. Dessa steg redovisas i utredningens delrapport ett. I 
utredningens tredje steg utvärderas en placering av basen inom Stockholms län, utanför 
Värmdö kommun. Detta steg redovisas i denna delrapport. 
 
Projektgruppen har under arbetet med delrapport två utvärderat ett antal platser och en 
etablering av ambulanshelikopterbaseringen bedöms vara möjlig på flera av dessa. 
Utredningen förordar vid en jämförelse mellan de undersökta platserna en etablering på 
Bromma flygplats, främst med hänsyn till att platsen ligger någorlunda centralt placerad i 
länet, har närhet till regionens största akutsjukhus, redan är optimerad för 
flygverksamhet samt att etableringskostnaderna bedöms vara bland de lägsta av de 
undersökta platserna. 
 
En mycket försiktig kostnadsuppskattning för baseringen uppgår till 130 miljoner kronor 
±30% budgetreserv.  
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Inledning 

Uppdraget 
 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har givit Locum AB i uppdrag att leda och samordna 
arbetet med att utreda lokalisering av basering för regionens ambulanshelikoptertjänst1. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag omfattar vidare att genomföra projektering 
och därefter att förvalta en permanent helikopterbas för ambulanshelikoptertjänsten 
inom Region Stockholm. 

1. Initialt har inriktningen för utredningsuppdraget varit att pröva 
förutsättningarna för en återetablering av ambulanshelikoptertjänsten i Mölnvik. 

2. Om detta visar sig ogenomförbart eller olämpligt, ska projektgruppen söka en 
annan lämplig lokalisering inom Värmdö kommun. 

3. Som ett alternativ ska även annan lämplig plats där regionen har, eller kan skapa 
långsiktig rådighet över marken och där en långsiktig etablering är möjlig, 
utredas.  

Denna delrapport omfattar punkt 3 ovan. 

Syfte 
 

Utreda möjligheterna för en framtida basering för regionens ambulanshelikoptertjänst 
på platser utanför Värmdö kommun. 

Metod 
 

Projektet har använt sig av en kvalitativ metod för att utreda och analysera möjliga 
åtgärder. Kvantitativ data i form av uträkningar och kartor har används för att stärka 
utredningen. 

Urval och granskning av de utvalda områdena har skett efter konsultation med Region 
Stockholms kontrakterade helikopteroperatör, kartanalyser, genomgång av tidigare 
lokaliseringsutredningar och tillståndsansökningar, platsbesök på de angivna platserna 
samt intervjuer med tjänstemän inom berörd kommun som en grund för vidare 
utredning. 

                                                           
1 HSVF 181 87, HDIR 183 65, HSN 2018-1102 
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Urvalet av utredda platser baserar sig på följande kriterier i prioriteringsordning:  

• Mark som regionen har rådighet över. 

• Lämplig mark som regionen kan skapa rådighet över under längre tid2. 

• Geografisk placering centralt i länet.  

Nuvarande basering och basering på andra befintliga flygplatser i regionen har tagits 
med i urvalsprocessen.  

Utredningsarbetet innefattade sammanställning över markområden som regionen i 
nuläget äger rådighet över. Identifierade områden granskades mot de krav som ställs på 
en helikopterbas avseende områdets storlek, hinderfrihet och geografisk placering.  

Tidigare gjorda utredningar av tänkbara placeringar av regionens helikopterbasering 
analyserades.   

Övriga områden med placering i närheten av länets mitt som bedömdes ha möjlighet att 
uppfylla kraven identifierades via kartstudier och detaljrekognosering från marken och 
från luften. 

Markägare på de platser som utredningen bedömde ha potential att undersökas vidare 
kontaktades, varvid en plats i närheten av det planerade resecentrumet i Arninge 
bedömdes lämpligast. Denna plats har efter utredning av Locum AB anlitad 
samhällsbyggnadskonsult3 bedömts uppfylla de krav som verksamheten kan ställa på en 
basering och underlag som stöder detta återfinns i utredningens bilagor.  

WSP4 har med hjälp av Österåkers kommun skapat exklusionskartor som ligger till grund 
för att finna lämplig placering inom föreslaget område för etablering. Det fortsatta 
arbetet har sedan varit indelat i två faser. 

I fas 1 utfördes översiktliga hinderanalyser för området för att hitta optimal plats för 
helikopterflygplatsen, vilket följts av ett utkast till layout för basen. Översiktliga buller-, 
väg- och markanläggningsanalyser genomfördes parallellt. Dessutom omfattade fas 1 
även exklusionskartor som visade exkluderade områden (strandskydd, biotop- och 
naturvärden, fågelinventering, forn- och kulturminne, friluftsliv, sankmark m.m.). När de 
exkluderade områdena fastställts, framgick vilka ytor som går att bebygga. 

Det område som godkänts i fas 1 gick vidare till fas 2. I fas 2 ökades detaljeringsgraden 
på layouten av basen. Därefter genomfördes samma typ av analyser som i fas 1, d.v.s. 
hinderanalys samt buller-, väg- och markanläggningsanalys, men nu mer i detalj.  

                                                           
2 Enligt HSF anses en period om trettio till femtio år vara eftersträvansvärt. 
3 WSP
4 WSP är ett av Locum AB anlitat konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och analys. 
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Parallellt med arbetet som beskrivs ovan  har projektet valt att se på möjligheterna till 
etablering på befintliga flygplatser i länet.  

Granskningen av ovan nämnda områden redovisas under rubriken Nulägesbild och 
utredning av områden 

Avgränsningar
 

Projektet har i delrapport 2 analyserat platser för basering utanför Värmdö kommun. 
Utredning av platser för basering i Värmdö kommun ingår i delrapport 1.  

För att minimera tiden och kostnaderna för utredning avseende placering av 
ambulanshelikopterbasen men ändå uppfylla de önskemål som framkommit i 
verkställighetsbeslutet5 och i samråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har 
projektgruppen stävat efter att finna områden som har högst sannolikhet att uppfylla 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens önskemål som till exempel: 

• hög patient- och flygsäkerhet 

• centralt läge i länet 

• goda möjligheter till instrumentinflygningsprocedurer 

• rådighet över mark över tid 

• närhet till större trafikleder  

Områden som bedömts lämpliga har utretts avseende markägarförhållanden och 
eventuella restriktioner som kan påverka en etablering.  Projektet har där använt sig av 
exklusionslager i form av detaljplaner, strandskydd, biotop- och naturvärden, 
fågelinventeringar, forn- och kulturminnen, områden av vikt för friluftsliv, sankmarker  
med mera för att säkerställa att valt område är möjligt att bebygga. Vidare har 
projektgruppen strävat efter att maximera nyttan av den  vägambulans som enligt avtal 
skall nyttjas i händelse av att helikoptern ej kan flyga vid dåligt väder eller på grund av 
tekniska begränsningar. 
 
 

  

                                                           
5 HSVF 181 77, HPIR 18365, HSN 2018-1102 
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Bakgrund 

Bakgrunden till utredningen beskrivs i utredningens slutrapport. 

Nulägesbild och utredning av områden utanför Värmdö 

Projektet har av de trettiotal områden som identifierats där regionen har rådighet över 
mark identifierat tre områden där en etablering är möjlig baserat på områdenas storlek 
och belägenhet. Dessa är belägna i Berga i Haninge kommun, Huddinge sjukhus i 
Huddinge kommun samt Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby kommun. Då 
utredningen av skäl som framkommer i redovisningen nedan ej rekommenderat vidare 
prospektering av något av dessa områden har även mark där regionen genom arrende 
eller markbyten skulle kunna skapa långsiktig rådighet över marken utretts. Utredningen 
har då utgått från de önskemål som listats i stycket Avgränsningar ovan.  

Med utgångspunkt i kravet på central placering i länet kontaktades Österåker kommun 
för att få deras syn på möjliga placeringar av en ambulanshelikopterbas. Den mark som 
kommunen hade möjlighet att erbjuda för detta ändamål var inom 
exploateringsområdet vid Brännbackens återvinningscentral. Inte heller detta område 
bedömdes som möjligt att prospektera då en etablering skulle påverka omgivande 
verksamheter negativt.  

Övriga områden som identifierats som lämpliga bedömdes översiktligt från marken och 
med hjälp av ambulanshelikopteroperatören även från luften. Kontakt togs med 
markägare och möjliga lokaliseringar diskuterades. De områden som därvid identifierats 
som möjliga att prospektera har därefter utretts vidare. Dessa områden benämns nedan 
Rosenkälla, Ullna och Arninge. Det område som kvarstod som lämpligt efter den initiala 
bedömningen av kartunderlag, platsbesök, bedömning från luften och kontroll av 
gällande detaljplaner var Ullna, Rydboholm. WSP fick då uppdraget att detaljstudera 
detta område och redovisa sina resultat6 för utredningen. I tillägg till dessa områden har 
utredningen också valt att utreda möjligheterna för och konsekvenserna av att 
baseringen permanentas på nuvarande plats på Norrtälje flygplats Mellingeholm samt 
att skapa en basering på Bromma flygplats. 

Berga 
Förutsättningar 

Området ligger väster om väg 73, på mark i anslutning till Berga Naturbruksgymnasium i 
Haninge kommun. Marken består av jordbruksmark med inslag av skogsdungar. Region 
Stockholm har önskemål att exploatera marken och en lokalisering av helikopterbas till 
området inverkar menligt på sådana planer på grund av kravet på hinderfria in- och 
                                                           
6 Se underbilagor till denna rapport 
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utflygningsvägar samt bullerpåverkan från startande och landande helikoptrar. Platsen 
ligger utanför detaljplanelagt område. Inom området finns vattendrag som kan vara en 
begränsande faktor för etableringen. Området ligger inom Försvarsmaktens 
Influensområde och en dialog med Försvarsmakten måste upprättas om platsen skall 
utredas vidare. Möjlighet till flygbränsletransporter finns längs väg 73. Placeringen 
bedöms vara förskjuten för långt söderut för att uppfylla HSF önskemål om en central 
placering i länet. Efter denna initiala utredning bedömde projektet att ytterligare 
analyser inte skulle utföras, då platsen inte hade tillräcklig potential. 

Huddinge 
Förutsättningar 

Området ligger söder om Huddinge sjukhus i Huddinge kommun. Långsiktig rådighet 
över marken finns. Angiven yta bedöms var tillräcklig för basens byggnader och ytor för 
helikoptrarnas start landning och uppställning. Dock saknas förutsättningar att skapa 
hinderfria in- och utflygningsriktningar till basen i tillräcklig utsträckning. Vidare bedöms 
omgivande bostadsbebyggelse medföra en bullersituation som skulle kräva stora 
investeringar för att minska bullerpåverkan för kringboende. Placeringen bedöms vidare 
vara förskjuten för långt söderut för att uppfylla Hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
önskemål om en central placering i länet. Efter denna initiala utredning bedömde 
projektet att ytterligare analyser inte skulle utföras, då platsen inte hade tillräcklig 
potential. 

Löwenströmska sjukhuset 
Förutsättningar 

Området ligger öster om Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby kommun. 
Långsiktig rådighet över marken finns. Området är redan bullerstört genom närheten till 
väg E4. Angiven yta bedöms var tillräcklig för basens byggnader och ytor för 
helikoptrarnas start, landning och uppställning. Marken är jämn och utan berg i dagen 
och bedöms inte kräva större markarbeten för att förbereda för byggnation. Den ligger 
utanför detaljplanelagt område och inga andra utbyggnadsplaner föreligger. Transport 
av flygbränsle är möjligt längs E4. Långsiktig rådighet över marken finns. Dock ligger 
området rakt söder om Arlandas bana 01L. Projektet kontaktade Mayte Åqvist, CO ATS 
Arlanda för att få trafikledningens syn på en eventuell etablering inom kontrollzonen 
runt Arlanda. I sitt svar den 12 juni 2019 meddelar hon att en sådan etablering skulle 
påverka flygverksamheten vid Arlanda på ett sätt som är långt ifrån optimal. Vidare skull 
ambulanshelikopterverksamheten påverkas negativt i form av väntetider både vid 
starter och inför landningar till en ambulanshelikopterbas vid Löwenströmska sjukhuset, 
speciellt under väderförhållanden med dålig sikt och låga moln. Efter denna initiala 
utredning bedömde projektet att ytterligare analyser inte skulle utföras, då platsen på 
grund av relationen till Arlanda flygplats inte hade tillräcklig potential. 
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Brännbackens återvinningscentral 
Förutsättningar 

Området ligger söder om väg 276, Roslagsvägen, 5 kilometer nordost om Åkersberga i 
Österåkers kommun. Platsen är belägen långt från större trafikleder och större 
akutsjukhus. Området är detaljplanelagt7 som arbetsområde med 
verksamheter av både störande och icke- störande karaktär. Området består idag 
huvudsakligen av kuperad skogsterräng med mellanliggande lågpartier och 
sankmarker med marknivå varierande mellan 25-60 meter. Marken består till stora delar 
av berg i dagen och vid platsbesök skedde sprängnings- och schaktningsarbeten på delar 
av området.  Långsiktig rådighet över marken går att skapa genom arrende av två tomter 
anvisade av Österåkers kommun inom exploateringsområdet. Området bedöms inte som 
bullerkänsligt. Angiven yta bedöms dock ej var tillräcklig för basens byggnader och ytor 
för helikoptrarnas start, landning och uppställning. Anvisade tomter medger ej hinderfria 
in och utflygningsvägar utan påverkan på omgivande tomter, vilket skulle innebära att 
byggrätter på dessa tomter måste inlösas för att skapa de nödvändiga hinderfria ytorna. 
Närheten till kraftledning i norra delen av området begränsar den tänkbara placeringen 
norrut och riktningen av start och landningsytorna. WSP fick i uppdrag att göra en 
preliminär uppskattning om möjliga in och utflygningsvägar och platsbesök utfördes för 
att bedöma områdets lämplighet. Sammantaget gjordes bedömningen att de 
omkringliggande verksamheter som planerats i området i kombination med den 
begränsade yta som anvisats skulle innebära för stora begränsningar på 
ambulanshelikopterverksamheten. Efter denna initiala utredning bedömde projektet att 
ytterligare analyser inte skulle utföras, då platsen inte hade tillräcklig potential.

Rosenkälla 
Förutsättningar

Området ligger öster om E18 och norr om väg 276 vid avfarten mot Åkersberga i 
Österåkers kommun. Detaljplan för området finns. Vid platsbesök bedömdes området, 
som nu huvudsakligen består av hyggesmark, vara både lämpligt ur hindersynpunkt, fritt 
från närliggande bebyggelse och förhållandevis enkelt att bebygga. Närheten till E18 
erbjuder enkel anslutning till större trafikleder och transportvägar till Danderyds sjukhus 
som är närmaste akutsjukhus. Vid efterföljande kontakt med markägare och Österåkers 
kommun gjordes bedömningen att en etablering i detta område allvarligt skulle påverka 
gällande detaljplan och försvåra den planerade exploateringen i området. Efter denna 
initiala utredning bedömde projektet att ytterligare analyser inte skulle utföras, då 
platsen på grund av påverkan på de planerade omgivande verksamheterna inte hade 
tillräcklig potential. 

                                                           
7 2016-06-13 
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Arninge 
Förutsättningar 

Området ligger väster om E18 mellan Ullnasjön och Ullnavägen i Österåkers kommun 
Området domineras av deponin vid Ullnatippen. Det tilltänkta markområdet väster E18 
erbjuder goda in och utflygningsvägar norrut, men söderut begränsas området av 
Arninge centrum. I västlig riktning bedöms möjligheterna att skapa hinderfria ytor som 
obefintliga. Efter denna initiala utredning bedömde projektet att ytterligare analyser inte 
skulle utföras, då platsen på grund av avsaknaden av hinderfria och obebyggda in- och 
utflygningsriktningar inte hade tillräcklig potential. 
 

Ullna, Rydboholm 
Förutsättningar 

Området som har fastighetsbeteckning Rydboholm 2:1 ligger centralt placerat i länet, 
öster om E18 och den nya dragningen av Roslagsbanan på åkermark mellan Rydbovägen 
i norr och Vaxholmsvägen i söder. Området ligger i Österåkers kommun och berörs ej av 
någon detaljplan. Området har privat ägare och förvaltas av Wasatornet. En kontakt togs 
med markägaren som ställde sig positiv till att medverka till en etablering. Efter den 
initiala utredningen bedömde projektet att området uppfyller samtliga kriterier 
beskrivna i Metod och Avgränsningar ovan och att detaljerade analyser skulle utföras av 
WSP. Resultatet av utredningen som WSP gjort redovisas i Bilaga 18. WSP:s utredning 
påvisar inga hinder för en fortsatt prospektering av området i syfte att etablera en bas. 
För att gå vidare med detta område krävs dock att man säkerställer tillgången till marken 
över tid genom avtal samt gör en fullständig projektering enligt rutin inom Locum AB.  

Buller 

Bullerutredning har utförts av WSP och redovisas i Bilaga 1.  

Kostnadsuppskattning  

En kalkyl av anläggningskostnaden för de markarbeten som krävs för att anlägga basyta, 
tillfartsväg och mediastråk har utförts. Den ger en totalkostnad på ca 14.5 miljoner 
kronor. 

  

                                                           
8 Ny helikopterbas i Österåkers kommun Lokaliseringsutredning med Hinderanalys, Bulleranalys, Väg- och 
markanläggningsanalys. WSP. 
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Norrtälje flygplats, Mellingeholm 
Förutsättningar 

När ambulanshelikopterbasen i Gustavsberg, Mölnvik stängdes av flygsäkerhetsskäl 2017 
flyttades verksamheten på kort varsel till Mellingeholm i Norrtälje kommun. Flygplatsen 
är en privat icke godkänd flygplats som nu nyttjas av privatflyg, skolflyg, Sjöfartsverkets 
räddningshelikopterverksamhet samt Region Stockholms ambulanshelikopter-
verksamhet.  

En tillfällig basering organiserades på väldigt kort tid. Personalens vilorum, 
omklädningsrum och vissa andra utrymmen är belägna i baracker på flygplatsområdet. I 
anslutning till hangarutrymmet för ambulanshelikoptrarna finns kontor, mat- och 
uppehållsrum och utrymmen för förvaring av utrustning och materiel samt service av 
helikoptrarna och deras utrustning. Hangaren har plats för två helikoptrar, men 
hangarens bredd gör helikoptrarna ej kan placeras vid sidan av varandra vilket försvårar 
rangeringen och ökar risken för skador på helikoptrarna. Ett fullständigt perimeterskydd 
runt flygplatsen saknas. Lämplig lokal för uppställning av verksamhetens ambulanser 
saknas i nuläget på Mellingeholm. Uppställningsytorna för helikoptrarna på plattan är av 
bristfällig utformning och saknar uppmärkning enligt gällande regelverk.  

Geografiskt ligger Mellingeholm kraftigt förskjutet mot länets norra delar, vilket gör att 
önskemålet från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen om en central placering i länet ej 
uppfylls. För att minska effekten av denna något perifera placering har flera åtgärder 
vidtagits. En tankplats för flygbränsle har etablerats på Södersjukhuset, så helikoptrarna 
inte behöver återvända till Norrtälje mellan uppdragen för tankning. Vidare kan 
ambulanshelikoptrarna efter avlämning på något av länets centrala akutsjukhus invänta 
nya uppdrag på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, där en passningsbas inrättats på 
helikopterflygplatsen på nya sjukhusbyggnaden. Därigenom minskas både 
verksamhetens kostnader och miljöpåverkan. 

Byggnader och hangarutrymmen på Mellingeholm hyrs av en privat aktör på flygplatsen 
och i tillägg till hyreskostnaden betalas en ersättning för utnyttjandet av flygplatsen till 
flygplatsbolaget. Region Stockholm har av den privata aktör som regionen nu hyr 
baseringen av erbjudits möjlighet att i samverkan med denne specificera sina önskemål 
för en permanent bas som sedan skulle byggas av fastighetsägaren och hyras av 
regionen genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Norrtälje kommun har under processen med skapandet av en tillfällig basering och i 
diskussioner om en eventuell permanent basering visat prov på stor flexibilitet och 
lösningsorientering vilket bedöms underlätta ett eventuellt arbete med en permanent 
basering där. Väljer man Mellingeholm som baseringsort rekommenderar projektet att 
man utreder möjligheten att projektera egna lokaler och faciliteter för att säkerställa 
lägsta totalkostnad över tid.  

Då Sjöfartsverkets räddningshelikopter är baserad på Mellingeholms flygplats 
underlättas samarbetet med denna verksamhet. 
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Buller 

Då verksamheten redan är etablerad på Mellingeholms flygplats har någon 
bullerutredning ej utförts. Bullerreducerande procedurer vid in- och utflygning finns 
beskrivna i flygplatsens kartunderlag till piloter.  

Kostnadsuppskattning  

En kalkyl av anläggningskostnaden för de markarbeten som krävs för att anlägga basyta, 
tillfartsväg och mediastråk har ej utförts. 

Bromma flygplats 
Förutsättningar 

Området bedöms inte kräva någon närmare presentation. Bromma flygplats var den 
första baseringen för ambulanshelikopterverksamheten under 1992 när två 
helikopterbolag i samarbete fått uppdraget att genomföra försök med olika 
helikoptertyper i rollen som ambulanshelikopter. Försöksverksamheten resulterade 
sedan i etableringen av en permanent verksamhet som efter en tid flyttades från 
Bromma flygplats till en tillfällig basering i Mölnvik, Gustavsberg. Bromma flygplats har 
erbjudit mark och flygplatsytor i tillräcklig omfattning för att åter etablera verksamheten 
där. Området som erbjuds verksamheten är beläget sydost om Grafair Jet Center längs 
Flygplatsinfarten. En etablering på Bromma flygplats bedöms på många sätt skapa stora 
fördelar jämfört med andra etableringar. Då etableringsområdet är inom 
flygplatsområdet innebär det att perimeterskydd redan är på plats och godkänt. Det 
medför annars en stor kostnad vid byggnation av bas på annan plats. Platsen är till sin 
natur skapad för luftfartygs start och landning varför alla kostnader för kontroll och 
uppföljning av hinderfrihet bestrids av flygplatsen. Bromma flygplats är relativt centralt 
placerad i länet och en etablering där underlättar eventuell framtida samverkan med 
flygplansbaserat ambulansflyg. Under flygplatsens öppethållningstider finns 
räddningstjänst tillgänglig. 

Marken som erbjuds är redan förberedd för etablering avseende VA, el och annan 
infrastruktur varför dessa kostnader kan minimeras. Snöröjning och halkbekämpning är 
en del av flygplatsens service. Närheten till framför allt Karolinska sjukhuset Solna gör att 
samverkan med medicinsk personal därifrån underlättas. Då flygning ej är möjlig på 
grund av vädret kommer verksamhetens vägburna ambulanser att vara en resurs i ett 
område med stort befolkningsunderlag. En potentiell nackdel med basering på Bromma 
flygplats är planerna på en nedläggning av Bromma flygplats 2038. Om verksamheten då 
måste flytta blir avskrivningstiden för byggnationerna kortare än 20 år. Skulle man välja 
att stänga flygplatsen 2038 finns dock goda möjligheter att behålla 
helikopterverksamheten på en mindre del av flygplatsen.  

Buller 

Placering av helikopterbasen på Bromma bedöms inte orsaka några överskridanden av 
flygbullernivå för kringliggande bostäder, men för att en etablering skall komma till stånd 
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på Bromma flygplats kan en justering av flygplatsens beskrivning av miljöpåverkan och 
avtalet med Stockholms stad vara nödvändiga. Ambulansflyg är dock undantaget från 
flygplatsens begränsningar vad gäller antalet starter och landningar samt flygning under 
kvällar och nätter.  

Kostnadsuppskattning  

Kostnader för yt- och markarbeten på Bromma bedöms vara relativt andra baseringar 
mycket låga, då mediastråk är draget till tomtgräns och angränsande ytor redan består 
av hårdgjorda ytor för uppställning och taxning med luftfartyg. Byggnationer inklusive 
tankanläggning uppskattas till 130 MSEK ± 30% budgetreserv. Uppskattningen är mycket 
grov. 

Hyreskostnad för markytan på Bromma flygplats inklusive uppställningsplatser för 
helikoptrar på plattan uppskattas till cirka 2 MSEK per år. 

Slutsats 

En etablering av ambulanshelikopterbaseringen bedöms vara möjlig på flera platser. Av 
de nio utvalda platserna som granskats närmare har Bromma flygplats, Ullna, Österåkers 
kommun och Mellingeholm, Norrtälje kommun bedömts uppfylla kraven för en mer 
detaljerad utredning.  

De etableringar som projektet bedömer kan färdigställas snabbast och även bedöms ha 
lägst etableringskostnader av de granskade platserna är Bromma flygplats i Stockholm 
och Mellingeholms flygplats i Norrtälje.  

Mellingeholms flygplats ligger i länets norra del med närhet endast till Norrtälje sjukhus. 
Flygplatsen utnyttjas för skolflygning, privatflygning, kommersiell flygtrafik och 
räddningshelikopterverksamhet men saknar trafikledning vilket sammantaget medför en 
ökad risknivå jämfört med platser med färre flygrörelser eller där det finns trafikledning. 

Bromma flygplats bedöms uppfylla alla av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppsatta 
kriterier och många av kraven på fysisk utformning av en basering finns redan på plats 
vilket uppskattas ge en minskad investeringskostnad på cirka 15-20 MSEK jämfört med 
de områden som utretts där basen måste projekteras från grunden. Det finns dock en 
osäkerhet kring möjligheterna till fortsatt verksamhet efter 2038. 

Ullna, Rosenkälla bedöms vara den plats som till största del uppfyller de krav och 
önskemål Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen angett. Ullna har den mest centrala 
placeringen i länet av de undersökta platserna. Vidare uppnås en närhet till stora 
trafikleder i form av E18 och närhet till framför allt Danderyds sjukhus. Den av WSP 
presenterade preliminära utformningen av basen kan komma att ändras vid en eventuell 
projektering. Platsen bedöms även ha goda möjligheter till utbyggnad vid behov. 
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