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Lokaliseringsutredning för ny helikopterbas för Stockholms
läns landstings ambulanshelikopterverksamhet

Förslag till beslut

1. Föreslaget lokaliseringsuppdrag bifalls.
2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadskontoret att utreda
förutsättningarna för ny lokalisering av helikopterbas för landstingets ambulanshelikopterverksamhet.
3. Avtal för att täcka utredningskostnader ska upprättas mellan
samhällsbyggnadskontoret och Stockholms läns landsting.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har inkommit med
begäran om att Värmdö kommun utreder förutsättningarna för ny lokalisering av
helikopterbas för landstingets ambulanshelikopterverksamhet.
Förslaget utgör ett planuppdrag som faller inom ramen för speciella verksamheter som
bör tillgodoses.
Bakgrund

Detaljplanen för Myttinge helikopterbas med syfte att samordna polis-, ambulans- och
räddningshelikopter antogs av kommunfullmäktige 2008-10-22. Detaljplanen
upphävdes av regeringen 2009-07-09.
I sin återremiss 2011-09-20 gav samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadskontoret i
uppdrag att inhämta berörda intressenters intresse for helikopterbasen. Endast
landstinget inkom med positivt svar angående fortsatt medverkan till en ny
helikopterbas. I sin ansökan om lokaliseringsuppdrag anger landstinget att tidigare
förslag om ny lokalisering har gällt basering i Myttinge, men landstinget önskar även att
Värmdö kommun ser över förutsättningarna för en mer central lokalisering, gärna i
närheten av nuvarande stationering i Mölnvik.
Fördelarna med en mer central lokalisering är bland annat vid uppdrag i närområdet när
ambulanshelikopterbesättningens vårdkompetens behövs, då man ofta använder bil i
stället för att flyga.
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Befolkningen i centralt belägna delar av kommunen och i anslutning till vägnätet får
tillgång till hög medicinsk kompetens även när bil är lämpligare färdmedel eller enda
möjliga färdmedel (till exempel vid dimma).
Landstinget anger vidare att då ambulanshelikoptern vid behov ska bemannas av läkare
underlättar en central placering nära trafiknät att läkaren snabbt kan ta sig till basen.
Ambulanshelikopterverksamhet är beroende av fungerande samverkan med
räddningstjänst och är samlokaliserad idag med Värmdö kommuns räddningstjänst och
har väl utarbetade former för samverkan. Det vore olyckligt om denna samverkan
försämras på grund av en mer perifer stationering av den ena verksamheten, anger
landstinget.
Ekonomiska konsekvenser
Under förutsättning att Stockholms läns landsting bekostar utredningsarbetet belastas
kommunens ekonomi enbart med kostnader relaterat till nämndarbete.
Konsekvenser för miljön
Buller från verksamheten kommer att flyttas från Mölnvik till ett nytt område.
Konsekvenser för medborgarna
Bibehållen ambulanshelikopterverksamhet trots att verksamheten ska flyttas.
Bedömning

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ett uppdrag för att utreda möjligheten för
fortsatt central lokalisering av ambulanshelikopter utgör ett uppdrag som faller inom
ramen för speciella verksamheter som bör tillgodoses.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Paula Rönnbäck i samarbete med övriga tjänstemän på kontoret.
Handlingar i ärendet
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Handling
Skrivelse från Stockholms läns landsting

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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