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SAK

BESKRIVELSE

ANSV

1.Velkommen

Martin Strand ønsket velkommen til senteret som
nå fungerer effektivt for trening og operativ drift.
Politiets forventninger til senteret er innfridd, og det
arbeides nå med videre utvikling av senteret og
organisasjonen.

STATUS/
FRIST

Senteret tar nå imot besøk fra andre politidistrikt
som trener sammen med de nasjonale
beredskapsressurser.
2. Oppsummering
av støytiltak og
verifikasjon

Paul Torgersen redegjorde for at
utbyggingsprosjektet nå i en sluttfase med
kompletteringer og reklamasjoner. Ombygging av
skytehuset er en del av dette arbeidet. Paul viste til
3 dokumenter knyttet til støynivå fra skyting og
eksplosiver hvor dokumentene 2 og 3 var oversendt
kommunen etter tidligere befaring:
1. Fra reguleringsplanen "Støy fra Skyte- og
treningsaktiviteter", vedlegg nr. 11-2 til
reguleringsplan for Politiets nasjonale
beredskapssenter, v/Rieber Prosjekt AS, 14. august
2017
2. Uavhengig verifikasjon "Politiets nasjonale
beredskapssenter (PNB) Uavhengig
tredjepartskontroll av støynivå fra skyting og
eksplosiver", v/Brekke og Strand, rev 1, 23. juni
2021
3. Om måleresultatene "PNB-Tredjepartskontroll av
støy fra treningsaktiviteter", v/Rieber Prosjekt AS,
28. juni 2021

POLITIETS FELLESTJENESTER
Post: Pb. 2092 Vika, 0125 Oslo

Telefon: (+47) 61 31 80 00

Org. nr: 974 761 157

E-post:
post.fellestjenester@politiet.no

www.politi.no

Lars R. Nordin startet arbeidet med 3. part kontroll
for 1,5 år siden. I møtet gikk han gjennom rapporten
"Uavhengig tredjepartskontroll av Støynivå fra
skyting og eksplosiver" der det er resultatet fra
målingen som sammenlignes mot gjeldende grenser.
Han redegjorde for støygrenser og oversikt over
aktiviteten knyttet til ulike våpen i bruk i ulike
retninger og ved ulike aktiviteter. Videre ble
målepunkter og målebetingelser som medvind,
vindhastighet og riktig temperaturgradient
gjennomgått og forklart. Resultatene viser at det er
ingen overskridelser for skytebaner 50-100-200 m og
for SIBO. Resultat fra måling av støy fra skytehuset
viser 1 dB overskridelse med 26 g sprengladning i 2
målepunkter. Det er ingen overskridelse av
ekvivalente grenser.
Dag Rieber gikk gjennom retningslinjene for
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016,
hvor Oppegård kommune i 2017 fortsatt hadde
grenseverdier i gamle T-1442/2012.
Reguleringsbestemmelsene legger retningslinjene i T1442/2016 til grunn. I tillegg er støysonekartet som
er vedlagt KU-rapporten gjort gjeldene for å også
ivareta grenseverdiene i kommuneplanen i
daværende Oppegård kommune.
Resultatene fra første runder med målinger medførte
at skytehuset har fått en ekstra skjerm og skråtak på
reflekterende flater.
Resultatene av måling av støy fra 100 og 200 m
riflebaner tilsier er skyting på disse banene knapt er
hørbar. Bruk av 50 m banen er også knapt hørbar i
Nordre Follo kommune. Skyting i retning 30 grader
relativt nord uten demper er hørbar i Oslo, men dette
er en svært sjelden aktivitet. For SIBO er aktuell
bruk av flashbang knapt hørbart.
For skytehuset er støy fra flashbang i skytehuset
med åpne skodder innenfor grensen. Det er målt
inntil LAFmax 66 dB fra eksplosiver. Dag forklarte hva
dette betyr i forhold til grenseverdien LAFmax 65, i
forhold til beregningsmetoder og målinger. Dette
nivået tilsvarer lyden fra at en bildør blir lukket på 10
meters avstand. Støy fra skytehuset opptrer i snitt 1
gang per dag og støy fra skytehuset har ingen
påvirkning på Lden (ekvivalent støynivå) som har
størst betydning for helse.
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Konklusjonen for tredjepartskontrollen av støy på
PNB viser at treningsaktiviteten ligger innenfor
reguleringsplanens krav.
Malin W. Heiberg stilte spørsmål om hvorfor T1442
i 2016 bare ble rettet for skytebaner. Dag fortalte at
dette var etter innspill fra Forsvaret. Bakgrunnen var
knyttet til skytebanene på Evje og andre steder hvor
bebyggelsen i sin helhet ville ligge innenfor gul sone
uten at kommunen eller befolkningen opplevde
støyen som problematisk.
Dag orienterte også om at støyklager er subjektivt;
Undersøkelser har vist svær liten korrelasjon mellom
maksimalt støynivå og klager. Det viser seg at til
hvilke tider det støyes er viktigere enn nivå på støy.
Brudd på fastsatte skytetider er det som oftest
utløser klager.
Politiet har mottatt kun en klage på skytestøy. Dette
var da skytebanen ved en feiltakelse ble benyttet en
søndag.
Malin orienterte om at Nordre Follo kommune får
kopi av klagene på helikopterstøy som sendes
politiet. De har observert at det er klager på
helikoptertrafikk som mottas og ikke på skytestøy.
De får spørsmål om hvorfor ikke politiet tar hensyn
når de flyr ut, især om natten og må politiet alltid
benytte helikopter.
Det ble ytret ønske fra begge kommunene om å få
en gjennomgang om hvordan helikoptertjenesten
operer fra senteret. Dette gjelder spørsmål om
trasevalg, flyging om natten, øvelsesoppdrag mv.

Martin

Martin inviterer helikoptertjenesten til neste
dialogmøte 10.12.21. Han orienterte om at det er
stor trafikk av helikopter i området, men dette er
også fra andre aktører som private aktører,
luftambulansen og Forsvaret. E6 benyttes som trase
for helikoptertrafikken. Forsvaret har økt helikopter
plassert alle sine helikopter på Rygge.
Martin foreslår at det etterspørres (fra
luftfartsmyndighetene?) at det gjøres en analyse av
den totale lufttrafikken i området for at kommunene
kan få et bedre bilde av trafikken.
3. Status for
miljøoppfølgingsplan,
kommuneplanens

Miljøoppfølgingsplanen skal ferdigstilles til
31.11.21 slik at den legges frem på neste dialogmøte

31.11
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arealdel – mottak
av støyklager

som planlegges 10.12.21. I planen vil vi forsøke å
svare ut kravene som er satt i reguleringsplanen.

Marit/

Politiet har for øvrig avventet nedbør for å få tatt nye
målinger av overvannet.

Petter

Lars

Det har også vært dialog og møte med Nordre Follo
kommune om innlegging av støysonekart i
kommuneplanens arealdel, og om restriksjonsplanen
(høydebegrensninger) som må legges inn som en
hensynssone. Dag Rieber har bistått i drøftelser av
støysonekartet.
Restriksjonsplanen er også sendt Oslo kommune.
Marit sender den på nytt til Oslo kommune med
samme tilleggsinformasjon som ble sendt til Nordre
Follo kommune.

Marit

Snarest

Lars Petter viste Politiets logg på klager for
støy/aktivitet fra PNB per 21.09.21 der det er
mottatt 57 klager så langt i 2021 på helikopterstøy.
Det er nå registrert 2082 flybevegelser for 341
dager. Dette er 2064 bevegelser med egne maskiner,
resten er med andre helikopter som har landet på.
PNB (Bell, Sea King, NLA).
4. Ny
innbyggerundersøkelse etter ett
års drift

Martin redegjorde for at det nå planlegges å
gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse nå etter
ett års drift av anlegget. I den første undesøkelsen
ville Politidirektoratet kartlegge lokalbefolkningens
forventninger til hvordan det ville være å leve i
nærheten av PNB. Oppfølgingsundersøkelsen skal
kartlegge i hvilken grad disse forventningene stemte
med hvordan det i dag oppleves. Målgruppen i
undersøkelsen er lokalbefolkningen rundt
beredskapssenteret, avgrenset til bestemte områder
like i nærheten. Spørsmålene tar utgangspunkt i
spørsmålene fra forrige undersøkelse, men tilpasses
nåsituasjonen. Fremdriftsplan ble lagt frem; Ipsos vil
delta på neste dialogmøte og gjennomgå
spørreskjema. Spørreskjema skal være godkjent i
uke 7 i 2022. Undesøkelsen vil gjennomføres i uke 911 i 2022. Det er 400 intervjuer som skal
gjennomføres. Resultatene vil foreligge i uke 15 i
2022.
Malin fra Nordre Follo kommune ønsket at det
geografiske området blir noe utvidet slik at andre
områder som peker seg ut fra klagene som er
mottatt blir med i undersøkelsen.

Martin/
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Politiet legger til nye områder i undersøkelsen. (Etter
møtet: Langhus og Greverud legges inn).

Lars
Petter/
Marit

5. Planlegging av
Åpen dag
16.10.21

Lars Petter redegjorde for at PNB planlegger en
Åpen dag dem 16. oktober hvis dette lar seg
gjennomføre knyttet til smittevern. Publikum vil da
kunne se anlegget utendørs, blant annet
helikopterlandingsplassen og hangar,
treningsområdet med SIBO. Kommunene ønsket at
politiet skulle gjennomføre arrangementet.
Media vil bli informert på forhånd om åpen dag og
blir invitert til å delta.

6.
Tilbakemeldinger
fra kommunen

Lars
Petter

16.10

Steinar

Informasjon til publikum
Sofia Sand fra Oslo kommune, Bydel søndre
Nordstrand ønsker at politiet kunne presentere
referatene fra dialogmøter med presentasjoner og
rapporter samt annen informasjon mer tilgjengelig
på nettet. De får henvendelser fra publikum som
ønsker å få tidligere referater og rapporter mv.
Politiet vil arbeide med å gjøre informasjonen mer
tilgjengelig under Politiet.no, Beredskapssenteret.

7. Befaring på
området

8. Neste møte

Steinar

Snarest

Marit

Uke 40

Lars Petter ledet en befaring på området; hangar,
helikopterlandingsplass, skytebaner 200 og 100 m,
SIBO og 50 m skytebane.

Dialogmøte i 4. kvartal 2021
Marit sender innkalling til dialogmøte som planlegges
den 10.12.2021.
Foreløpig temaer er:
•

Gjennomgang med Helikoptertjenesten

•

Innbyggerundersøkelse med Ipsos

•

Miljøoppfølgingsplan
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