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SAK

BESKRIVELSE
1.

Velkommen

ANSV

STATUS/
FRIST

Ole Vidar Dahl, leder for seksjon Nasjonale
Beredskapsressurser ønsket velkommen til dialogmøtet.
Han påpekte at det er et ønske for oss å være en god
nabo, og derfor er disse møtene viktig hvor kommunene
kommer med tilbakemeldinger til oss.
PNB er nå i full drift, og ofte kommer det personell fra
politidistriktene for trening og kompetanseoverføring.

2.

Naboundersøkelse

Linn Holst Sørensen fra Ipsos AS redegjorde for
resultatene fra Naboundersøkelsen som ble gjennomført
fra 28. februar til 17. mars i år. 602 telefonintervjuer
ble gjennomført med personer over 18 år i områdene
Bjørndal, Tårnåsen, Sofiemyr, Langhus og Oppegård.
Formålet var å kartlegge befolkningens opplevelse av å
bo i nærområdet til PNB etter ca. ett års drift. Den
forrige naboundersøkelsen ble gjennomført da PNB
under bygging i 2019. I denne undersøkelsen var ikke
områdene Langhus og Oppegård medtatt.
For å legge til rette for å nå flest mulig av befolkningen i
de aktuelle områdene var det denne gangen mulig å
gjennomføre undersøkelsen på norsk, engelsk, polsk,
urdu og somali ved bruk av oversatte skjemaer og
tospråklige intervjuere.
Presentasjon og rapporten "NaboundersøkelsenKartlegging av påvirkning til Politiets nasjonale
beredskapssenter på lokalområdene rundt senteret April
2022" vedlegges referatet.
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For Lydnivå og støy svarer 7 av 10 at de opplever at
lydnivået fra PNB påvirker dem i liten eller ingen grad. I
underkant av 3 av 10 svarer at de blir påvirket av
lydnivået i noen eller høy grad. For 42 % av disse
påvirkes alminnelig ro i hjem og hage, mens 26 %
svarer at det påvirker søvn.
I 2019 svarte litt over halvparten at de trodde de ville
bli i noen eller høy grad påvirket av lydnivået fra driften
av senteret.
Det er lyder fra helikopterflyvning som er mest utbredt,
nær 69 % svarer at de hører dette ukentlig eller oftere.
4 av 10 svarer at de i høy eller noen grad ønsker mer
informasjon om helikopterflyvning.
23 % mener senteret har gitt noen eller høy grad av
positive ringvirkninger, og da særlig økt beredskap.
Naboundersøkelsen viser at informasjon er viktig. 4 av
10 ønsker mer informasjon, og spesielt blant personer
på Bjørndal ønsker flere "i høy grad" mer informasjon.
De fleste som har fått informasjon fikk dette gjennom
lokale medier eller lokalavis.
Linn konkluderte med at undersøkelsen overordnet viser
positive resultater, men at det er viktig at det arbeides
videre med informasjon til naboene.
Helge Klevengen påpekte at selv om
naboundersøkelsen viser et bra resultat, så er det viktig
med informasjon. Det ble fra flere påpekt at det er
viktig med oppdatert informasjon på hjemmesidene til
politiet.
Anne Stine Garnes refererte fra Dialogmøte med
beboere fra bydelen Bjørndal hvor det fremkom kritikk
av hjemmesidene til politiet. De var blant annet ikke
oppdatert med referater og rapporter fra dialogmøtene
mv., samt for lite informasjon om Helikoptertjenesten.
Det var også uheldig at informasjon om søknad om
endrede konsesjonsvilkår ikke var fremkommet til
bydelen eller informert om på møtet.
Ole Vidar Dahl svarte at PNB og
kommunikasjonsavdelingen i OPD vil arbeide videre
med å forbedre informasjonen på politiet.no.
Det er nå en egen dedikert person i
kommunikasjonsavdelingen i Oslo Politidistrikt som skal
bistå PNB. Det var enighet om at det er ønskelig med
deltakelse fra denne personen fra kommunikasjon på
fremtidige dialogmøter.
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PNB har nå utbedret hjemmesidene med mer
informasjon om helikoptertjenesten, samt at referater
med rapporter og presentasjoner fra alle dialogmøtene,
samt miljøoppfølgningsplanen med vedlegg er lagt ut.
Østlandske blad lager nå en reportasje om
Helikoptertjenesten på PNB som blir publisert i neste
uke.
Anne Stine Garnes ønsker at PNB tar kontakt med
Nordstrand blad for å få dem til å informere om
Helikoptertjenesten for å få informasjon ut til beboere
på Bjørndal.

PNB/OPD

Snarest

PNB kan dessverre ikke oppdatere twitter når de drar ut
på oppdrag. Det er det enkelte politidistrikt som ber om
bistand som har ansvar for informasjonsdelingen.
3.

Helikoptertrafikk
Søknad
Luftfartstilsynet

Hilde Hognestad Straumann, leder for
Helikoptertjenesten redegjorde for oppstart av
prosessen med å søke om endrede konsesjonsvilkår for
Helikoptersplassen.
Det er sendt en e-post til Luftfartstilsynet om endrede
konsesjonsvilkår for Helikoptersplassen. Erfaring fra det
første driftsåret har vist at det har vært vanskelig å
holde seg innenfor antall flybevegelser som er gitt i
konsesjonen. Det vil søkes om en økning på 20 % for
antall flybevegelser i året. Det vil sendes en formell
søknad fra Politidirektoratet (som konsesjonshaver) i
neste uke. Luftfartstilsynet vil deretter behandle
søknaden.
Nordre Follo kommune ønsker at Hilde og flygesjefen
fra Helikoptertjenesten deltar i utvalgsmøte med
politikerne og forteller om bakgrunnen for søknad om
endrede konsesjonsvilkår. Ingvild Marthinsen kommer
med tilbakemelding om når møtet i Nordre Follo
kommune avholdes.

HHS

Ingvild
Marthinsen

Snarest

Beregning av flybevegelser i den opprinnelige
konsesjonssøknaden var estimert ut i fra tjeneste med
ett helikopter på Gardermoen. Det viser seg nå at
tjenesten har blitt mer benyttet enn forutsatt, i tillegg
har det blitt mer samhandling med andre operatører.
I tillegg har bruk av helikopter i oppdrag har blitt mer
etterspurt etter at personell fra politidistriktene har
vært på samtrening på PNB og blitt bedre kjent med
tjenesten.
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Hilde redegjorde for at de fleste flygninger er etter søk
etter personer. Dette kan være demente, suicidale eller
andre sårbare personer som f.eks. er blitt borte fra
institusjon. Denne tjenesten gjør at vi i gjennomsnitt
redder en person i uken.
Lars Petter Svendsen viste statistikk for antall
mottatte klager for 2022. Det er mottatt 3 klager på
helikopterstøy. En klage var verifisert helikopter fra
PNB, mens de to andre av klagene kunne ikke være
politiets helikoptre ut fra tid og sted. Politiet har system
for å følge sine maskiner til enhver tid, og kan derfor i
ettertid se hvor disse har vært. Statistikk fra 2021 viser
at også for dette året var en stor del av klagene PNB
mottok flyvninger fra andre aktører.
Forsvaret har nå alle sine Bell helikopter samlet på
Rygge, mens Luftambulansen og andre sivile helikopter
benytter E6 som rute østover.
Statistikk for klager vedlegges sammen med "Agenda til
dialogmøtet".
Malin W. Heiberg påpekte at naboundersøkelsen viser
at innbyggere blir plaget av helikopterstøy selv om
antall klager til politiet har gått ned. Det er den samlede
støybelastningen i området som er stor, med
anleggsstøy, trafikkstøy og helikopter.
4.

Monitorering
av støy

Jon Nordby fra Soundsensing AS la frem statusrapport
for juni 2022 for Monitorering av støy fra trening med
skyting og eksplosiver utendørs.
"Monitorering av Støy ved Politiets Nasjonale
Beredskapssenter, Statusrapport juni 2022" og
presentasjon vedlegges.
Støysensorer er plassert ved skytehus og på voll mot
100/200 meters banen. Sensorene har vært operative
siden juli 2021, og systemet produserer rapporter som
dedikerer støyhendelser for trening.
Dette er ny teknologi som gir oss et bilde på antall
hendelser innenfor grensene gitt i reguleringsplan samt
at tidsgrenser blir overholdt.
Reguleringsplanen og støyberegninger tillater opptil 2
mill. skudd utendørs. Dagens nivå viser at vi ligger godt
innenfor.
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Systemet viser også at treningen foregår innenfor tillatt
tid fra 7-19 på hverdager og siste onsdag i måneden
frem til kl. 23.
Registeringer utenfor tidspunktene er blitt analysert av
Soundsensing og er blitt forklart med i hovedsak som
regn/vind eller som fyrverkeri på nyttårsaften.
Tilbakemelding fra kommunene er at dette er et godt
system for at PNB følger med å dokumentere når
trening foregår.
5.

Miljøoppfølging;
vannprøver,
støysonekart
for Oslo
kommune

Marit K. Liverud fra PFT redegjorde for at det ble tatt
vannprøver av overvannet den 19. mai 2022.
"Datarapport – miljøovervåkning 16. juni 2022 (versjon
2)" fra COWI AS vedlegges.
På grunn av lite nedbør var det ikke rennende vann i
kummene på skytebanene. Vannprøver fra de andre
punktene viser at konsentrasjoner av metaller og
organiske miljøgifter er lave og viser liten grad av
forutrensingsspreding fra anleggene.
Det er påvist forhøyet konsentrasjon av arsen og
kobber i utløp fra fordrøyningsdammen nedenfor
hovedbygget. Det er tidligere vist forhøyet nivå av
arsen, men ikke for kopper. Dette følges opp til neste
vannprøvetakning.
Det er ikke påvist fenoler eller PAH-forbindelser.
Resultatene viser at vannprøvene fra skytebanene og
treningsområdet er akseptable og på nivå med
overvann fra denne type anlegg.
Etter møtet: Utvikling av konsentrasjoner av arsen og
kopper er vist i Vedlegg 1 i vedlagte Datarapport for
miljøovervåkning.
Utarbeidelse av støysonekart for Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har bedt om
at PNB fremskaffer dokumentasjon til støysonekart
innen 1.10.2022. Vi er allerede i gang med arbeidet
sammen med konsulent Dag Rieber.
Marit sender kopi av all dokumentasjon til Sofia Sand og
Anne Stine Garnås.
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Kartlegging av naturtyper ved Snipetjern gjennomføres
i regi av Viken fylkeskommune.
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Ingvild Marthinsen redegjorde for at
Miljøoppfølgingsplanen var blitt muntlig orientert om i
utvalgsmøte i Nordre Follo kommune.
6.

Status fra
kommunene

7.

Neste møte

Representanter fra Nordre Follo kommune stilte
spørsmål om PNB planlegger for ny "Åpen dag" på
senteret. Foreløpig har PNB ikke noen umiddelbare
planer om å arrangere ny Åpen dag.

Dialogmøte for andre halvår planlegges å gjennomføres
i november 2022. Marit sender innkalling.
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