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LZ North – nasjonal oversikt over 
landingsplasser og registrerte luftfartshindre

Luftseminar HRS N-Norge 15. jan 2018

Operativ rådgiver RW 

Roy Inge Jenssen

Luftambulansetjenesten HF

 En nasjonal oversikt over landingsplasser
 Tas i bruk av alle aktører innen redningshelikopter- og luftambulansetjenesten
 Tilgjengelig for web, IOS og Android
 Raster/vektor kart, luftfoto, digitale bilder
 Kombinerer og oppdaterer alle nasjonale digitale hinderdatabaser
 Sanntids endringer/oppdateringer

LZ North 
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LZ North 

Brukere (2017):  
• Luftambulansetjenesten/330 skv/CHC
• HRS N/S-Norge (FRR)

Fra 2018:
• AMK-sentraler
• Politihelikoptertjenesten
• Luftforsvarets helikopterskvadroner
• Offshore SAR-operatører
• Svensk luftambulansetjeneste

2018+
• Bilambulanser
• Sivile helikopteroperatører
• Sjøflyoperatører
• LZ World

• Ulike operatør- og basevise løsninger

• Landingsfasen (innflyging/landing) 
utgjør en kritisk del av oppdraget

• Nye besetninger/vakt på bortebase

Bakgrunn
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14. januar 2014
HEMS‐oppdrag dag VFR 
Trafikkulykke 
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• Havariet på Sollihøgda 
januar 2014

Bakgrunn

• Prosjekt etablert 2015
• Anbud – 10 tilbydere
• ECC AS
• Arbeidsmøter – utvikling av detaljert 

kravspesifikasjon
• Uttesting/utvikling i operativt miljø

Prosess
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LZ North 

LZ with change
request

Web
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LZ North

• App for Ipad og Iphone – mars 2017
• Web-løsning – mars 2017
• Eksportmulighet av database – mars 2017
• App for Android – desember 2017

• Norge: Vektor- og rasterkart samt detaljerte satelittfoto + detaljerte 
hinderdata (alle kjente databaser)

• Sverige: Rasterkart
• Finland: Vektor- og rasterkart, satelittfoto (må zoomes inn)

• Lanseres til alle i luftambulansetjenesten, ønskelig med operativ bruk og 
tilbakemeldinger

LZ North Versjon 1.0
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• Alle kostnader til utvikling av oversikten dekkes av 
Luftambulansetjenesten HF

• Ingen brukeravgifter for norske brukere av app/web-løsning
• Ingen utgifter for import av database – landingsplasser

• Kostnader for tilpasning i eksterne systemer – dekkes av ekstern part
• Kostnader for utvikling/tilpasning til utenlandske brukere – dekkes av de 

som ønsker dette

• Videre drift og utvikling av den norske oversikten og tilhørende produkter 
dekkes av Luftambulansetjenesten HF

Kostnader

• Versjon 2.0: i produksjon. Track log, strek 
mot destinasjon, bedre symbolikk, admin
etc. 

• Endre i tråd med tilbakemeldinger/ønsker 
fra norske brukere

• Inkludere Svalbard

• Få inn bedre kart/satellittfoto for Sverige 
og Finland

• Tilby produktet til naboland, øvrige 
interessenter (LZ World)

• Etablere brukerforum

Videre utvikling og drift
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Layers
Offline data and Update
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LZ
Info Page
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LZ
Vector Map

LZ
Raster map
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LZ
Aerial

LZ
Photo
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Day/Night
Mode


