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Bydel Søndre Nordstrand: Sofia Sand, Anne Stine Garnes, Kristian Salte

SAK

BESKRIVELSE

ANSV

Velkommen

Torgrim Solberg, fungerende leder av staben for
Nasjonale Bistandsressurser på PNB ønsket
velkommen til dialogmøtet for 4. kvartal 2021.
Torgrim orienterte om at Martin Strand nå har gått
over i ny stilling på politihuset på Grønland.

STATUS/
FRIST

PNB arrangerte Åpen dag på senteret den 16.
oktober med nærmere 2500 besøkende. Politiet fikk
bare gode tilbakemeldinger fra gjestene.
Politiet har ikke mottatt noen skriftlige klager på støy
etter Åpen dag.
1. Helikoptertjenestengjennomgang av
operativ drift

Hilde Hognestad Straumann, seksjonsleder for
Helikoptertjenesten redegjorde for tjenestens
operative drift med 3 nye helikopter som nå har vært
i bruk i 2 år.
De nye maskinene bråker noe mer enn de gamle,
men de kan frakte mer utstyr og personell, samt at
kamerafunksjonen til søk og redning har blitt mye
bedre.
Med det nye kamera på helikopteret får man en
bedre oversikt over situasjoner på bakken slik at
politiet får løst oppdrag på en bedre og mer effektiv
måte.
På PNB er det også etablert en dronetjeneste, mens
selve utdanning av dronepiloter gjøres på
politihøgskolen.
Politihelikopteret har ikke en heise-funksjon slik som
redningshelikopteret har. I forbindelse med
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rasulykken på Gjerdrum arbeidet helikoptertjenesten,
dronetjenesten og redningstjenestene veldig godt
sammen og reddet 15 menneskeliv.
Politiet har et stort fokus på at helikoptertrafikk
skaper støy, og de prøver etter beste evne å fly mest
mulig skånsomt for naboene.
Sofia Sand, Bydel Søndre Nordstrand stilte
spørsmål om bruk av helikopter til patruljeflygning
og om eventuell hvilken nytteverdi dette har. Hilde
svarte at politiet flyr sjelden patrulje, de har
konkrete oppgaver og er i hovedsak på oppdrag. Det
samme gjelder flygning på nattestid, da dette også i
hovedsak er oppdrag.
Men pilotene må trenes for opprettholdelse av
sertifisering for å være operative piloter. Politiets
piloter flyr "alene", og de må også trene på å fly om
natten med takeoff og landing. Dette må gjøres når
de er på vakt.
Anne Stine Garnås, Bydel Søndre Nordstrand
påpekte at det var viktig at informasjon om hvordan
politiets bruk av helikopter fremkommer i politiets
generelle informasjon på hjemmesidene.
Det pågår arbeider nå med å oppdatere
informasjonen om dette på politiets hjemmeside
politiet.no, se pkt. 5.
2. Ny naboundersøkelse

Daniel Hernes fra Ipsos AS redegjorde for hvordan
Ipsos i 2019 kartla befolkningen i nærområdet om
hvilke forventninger de hadde til det å leve i
nærheten av PNB. Formålet med ny gjennomføring i
2022 er å kartlegge dagens opplevelse, etter ett års
drift ved anlegget.
Undersøkelsen skal kartlegge opplevelsen til
befolkningen i nærområdet; Bjørndal, Tårnåsen,
Sofiemyr, Langhus (ny) og Greverud (ny).
Ipsos vil telefon-intervjue 600 personer i de aktuelle
områdene. Telefon er den mest effektive måten å nå
et tilfeldig utvalg personer innenfor begrensede
geografiske områder.
Intervjuet forventes å ta ca. 5 minutter i
gjennomsnitt. Dette planlegges å gjennomføres i
begynnelsen av mars 2022. Tematikken som foreslås
kartlagt er;
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•

Bakgrunns kjennetegn ved respondenten
(alder, kjønn, bosted, barn, hovedaktivitet på
dagtid)

•

Opplevelse av støy ved daglig drift av PNB,
samt om og hvordan dette evt. påvirker
respondenten

•

Om man har fått informasjon om støy/drift og
om det er behov for mer informasjon

•

Opplevelse av eventuelle positive (og
negative) ringvirkninger av opprettelsen av
PNB

Malin W. Heiberg, Nordre Follo Kommune har
innarbeidet kommentarer/presiseringer til
spørreskjema som er sendt til møtedeltakerne. Dette
innarbeides av Ipsos.

Ipsos

Uke 51

Sofia påpekte at en større andel av
interessegruppene ikke har norsk som morsmål.
Linn Sørensen Holst fra Ipsos sa at de kunne
tilrettelegge for dette. Anne Stine informerte om at
dette var 57 % av innbyggerne i aktuelle områder og
er en vesentlig del av befolkningsgruppen.
Torgrim sa at politiet tar spørsmålet om
tilrettelegging for andre morsmål videre med Ipsos.
Etter møtet har også Sofia kommet tilbake med
forslag til nye spørsmål til undersøkelsen som Ipsos
tar med i undersøkelsen.
3 Monitorering av
støy

Marit/
Ipsos

Uke 2

Ipsos

Uke 52

Jon

Uke 2

Jon Nordby fra Soundsensing AS la frem
statusrapport for desember 2021 vedrørende
Monitorering av støy, del 2.
Støysensorer er plassert ved skytehus og på midtvoll
mot 100/200 meters banen. Sensorene har vært
operative siden juli 2021 og systemet produserer
rapporter som dedikerer støyhendelser.
Dette er ny teknologi som gir oss et bilde på antall
hendelser innenfor grensene gitt i reguleringsplan og
overhold av tidsgrenser. Dette forskningsarbeidet er
publisert.
Etter møtet: Rapport for del 2 vedlegges i
miljøoppfølgingsplanen.
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4. Gjennomgang
av
miljøoppfølgingsplan

Miljøoppfølgingsplanen utkast 070 ble oversendt
til møtedeltakerne 2.11.2021.

Marit

31.11

Lars
Petter

Uke 2

Marit K. Liverud, PFT gikk gjennom utkast til
planen knyttet til oppfølging av krav satt til friluftsliv,
bevaring av gårdsdammer, oppfølging
salamanderhotell, vannprøver av overvann, samt
oppfølging av kulturminner (kap. 2 og 3-3.6.).
Måleresultater av vannprøver viser at verdiene i
prøvene er akseptable og at anleggene fungerer
tilfredsstillende.
I kap. 3.7 er Helikopterstøy tema. Her viser planen til
at i de siste 12 månedene ligger bevegelsene over
nivået i konsesjon som sier 2250 årlige bevegelser.
Politiet vil gå i dialog med Luftfartstilsynet om dette
på nyåret.
Malin påpekte at det er helikopterstøy som er
utfordringen og det er ønskelig med en prosentvis
fordeling av helikopterbevegelser på dag- og
nattestid. Lars Petter Svendsen sa at vi ville
utdype dette i planen.
Politiets logg over klager på støy/aktivitet fra PNB
10.12.21 viser at det er mottatt 58 klager så langt i
2021 på helikopterstøy. Det har ikke vært klager på
støy etter åpen dag 15. oktober.
Dag Rieber fra Rieber Prosjekt AS gikk gjennom
kap.3.8 "Støy fra skyting og eksplosiver" hvor det er
lagt 3 dokumenter til grunn; "Støy fra Skyte- og
treningsaktiviteter" som er et vedlegg til
reguleringsplanen, "Uavhengig
verifikasjon/uavhengig tredjepartskontroll …" fra
Brekke og Strand og Dag Rieber om måleresultatene
"PNB-Tredjepartskontroll av støy fra
treningsaktiviteter".
Dokumentasjonen viser at tiltakene som er utført gir
tilfredsstillende resultater. I tillegg er system for
Monitorering av støy etablert, samt rutine for
behandling og oppfølging av klager på plass.
Tilbakemeldingene med publikum på Åpen dag var at
noen kunne ane at det pågikk skyting på anlegget.
Det er ikke skjedd noen endringer på anlegget som
endrer støybildet jfr. støysonekartene. Det er derfor
ikke utført nye støyberegninger nå.
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Helge Klevengen, Nordre Follo Kommune var
fornøyd med planen, og han ønsker å legge den frem
i møte med politikerne i miljøutvalget. Planen
oppdateres på nyåret og sendes ugradert til
postmottaket.

Marit

Uke 3

Helge stilte spørsmål om ledningsanlegg skulle vises i
planen. I tillegg stilte han spørsmål om PURA som
arbeidet for vannområdet Gjersjøen kunne være
interessert i måleresultatene av overvannet.
Etter møtet er det avklart med Helge at vi sender
planen med måleresultater til Nordre Follo Kommune
og at han sørger for å videresende den til rett
mottaker.
Dag stilte spørsmål om hvordan vi videre skal følge
opp revisjon av vedtatte miljøoppfølgingsplan i
reguleringsplan.

5. Informasjon til
publikum

Helge

Marit/

Etter møtet: Vi foreslår at vi igangsetter en prosess
om dette med kommunen etter at rapportering av
første driftsår er ferdigstilt.

Dag

Lars Petter Svendsen, NB orienterte om at det
pågår arbeid med forbedring av informasjon om PNB
på politiets internettside "politiet.no".

Lars
Petter

Uke 2

Ny tekst om helikopterplass til politiet.no vedlegges
referatet. Politiet har forbedret beskrivelsen på
politiet.no om de etablerte foretrukne inn- og
utflygningstrasse (VFR), samt faste inn- og
utflygningsprosedyrer ved flygning på instrumenter
(IFR).
Sertifiseringsflygning/øvelser vil bli inkludert i
skrivet.
Miljøoppfølgingsplan og referat fra møtet blir
offentlige dokumenter som publiseres.
Sofia spurte om det var mulig å abonnere på
nyhetsvarsel på "politiet.no". Det er ikke lagt til
rette for en slik løsning.
Sofia spurte også om det er mulig med innsyn i selve
klagesaksbehandlingen. Det gjelder
retningslinjer/prosedyrer som ligger til grunn for
behandlingen.
Etter møtet: Det pågår dialog med Sofia og OPD om
dette.
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Det er også kommet et ønske fra et med
innbyggerrepresentanter (herunder Bjørndal
boligsammenslutning, stopp støyen m.fl.) om eget
møte med PNB om forhold knyttet til
støyproblematikk. Torgrim informerte om at politiet
stiller i et slikt møte.
6. Eventuelt

Torgrim oppsummerte møtet med å takke for den
gode dialogen vi har med kommunene. PNB er
fremdeles i prøvedrift og under utvikling på senteret,
så vi venter nå spent på resultatet fra den nye
naboundersøkelsen.
Politiet foreslår at vi nå går fra dialogmøter hvert
kvartal til halvårlige møter.

7. Neste møte

Marit sender innkalling til Dialogmøte som
planlegges
første halvår 2022

Marit

Uke 4
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