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SAK

BESKRIVELSE

ANSV

1.Gjennomgang av
Soundsensing AS
ved Ole Johan
Aspestrand Bjerke
og Jon Nordby

Soundsensing ved Ole og Jon redegjorde for deres
oppdrag til PNB om monitorering av støy fra
skytebane, skytehus og SIBO for
utbyggingsprosjektet. Fase 1 av oppdraget om
dedikasjon av skudd og eksplosiver og analyse er
avsluttet med en rapport. Sofia Sand etterspurte
rapporten. Rapporten ettersendes til
møtedeltakerne.
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Fase 2 er startet opp med evaluering av støy ved
utsatt bebyggelse, automatisk måling av stille
perioder vs. perioder med aktivitet og automatisk
måling/telling av eksplosiver fra skytehus.
Sensorer installeres nå i mai. Arbeidet skal
sammenstilles i en rapport i oktober 2021, mens
system for logging av støyhendelser skal fortsette.
Soundsenings presentasjon vedlegges referatet.
2. Registering av
klager ved Lars
Petter Svendsen,
FNB/PNB

Ole Vidar Dahl informerte om Oslo Politidistrikt
utarbeider en samlerapport, "Klager på politiet,
2020". Rapporten inkluderer klager for PNB, og
rapporten ettersendes deltakerne i møtet.
Lars Petter Svendsen viste logg for registrerte
klager på støy.
Det har vært registrert 27 klager i 2021, hvor av 2
klager er på skyting og resterende på helikopter.
Etter å ha evaluert klagene mot PNBs
loggsystemer kan en si at mange av klagene
gjelder politiets helikopter, mens noen av klagene
er for uspesifiserte med tids og stedsangivelse til å
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vite sikkert. En del av klagene gjelder
helikopterbevegelser fra andre aktører, som kan
være Forsvaret, Norsk Luftambulanse eller private
selskap. Hvis klageren ikke oppgir tid og sted for
støyhendelsen er det ikke mulig å identifisere om
flybevegelsen til politiets aktivitet. Politiets
helikopterbevegelser har vært knyttet opp mot
oppdrag.
Det er stor helikoptertrafikk i området og å følge
E6 en hyppig benyttet rute for all helikoptertrafikk.
Oslo politidistrikt svarer ut klagene med type
oppdrag og hvorfor det er avvik fra bruk av
fastsatte trasser.
3. Gjennomgang av
flybevegelser ved
Martin Strand,

PNB/FNB

For 2021 er det 173 antall flybevegelser i januar,
111 i februar og 184 i mars. Frem til 19.april er
det totalt 594 flybevegelser. Konsesjonen er 2250
flybevegelser i løpet av ett år. I løpet av det første
halvåret anlegget har vært i bruk fra oktober 20 til
mars 21 er det registrert 752 flybevegelser. Dette
er 4,1 bevegelse per døgn.
Martin viste bilder fra loggsystem for flybevegelser
over rute og mer detaljert bilder for innflygning.
Ved hendelser hvor det er fare for liv og helse
velger helikopteret korteste vei, samt at
værforhold gjøre at alternativ rute velges for inn
og utflygning.

4.Status ombygging
av
anlegget/skytehus
ved Martin Strand
PNB/FNB

Martin redegjorde for status anlegget:
Øvingsanlegget
Utendørsanlegg er i full drift UNTATT trening med
eksplosiver.
Innendørsanlegg
Her foregår det justeringer og tilpasninger.
Trening med eksplosiver utendørs ved
skytehus
Siden støymålingene viste at ikke tilfredsstillende
støyresultater så bygges taket på skytehuset om
for å redusere refleksjonsflater. Arbeidet er
forventet avsluttet begynnelsen av mai. Deretter
gjennomføres nye støytester når det er riktige
værforhold.
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5. Status
miljøoppfølgingsplan
ved Marit K. Liverud,
PNB/PFT

Miljøoppfølgingsplan - vannprøver
Reguleringsplanen krav er nedfelt i
miljøoppfølgingsplanen som setter krav til at
prosjekterte løsninger for overvannshåndtering og
vannrensing skal kontinuerlig følges opp i
driftsfasen.
Det første vannprøvene ble samlet inn 30.6.20 og
24.9.20. Dette for å være et utgangspunkt for
videre prøver.
Det ble tatt nye prøvetakninger 13.4.2021. Når
disse resultatene foreligger skal de sammenlignes
med resultatene fra før anlegget ble tatt i bruk.
Deretter oversendes resultatene til Nordre Follo
kommune.
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Resultatene som ble tatt i sommer viste at
vannprøvene fra skytebanene er akseptable og på
nivå med overvann fra denne type anlegg.
Helge ba om at oppfølging av
miljøoppfølgingsplanen blir levert i en sammen
med støyrapporten i slutten av året.

6. Tilbakemeldinger
fra kommunen

Fra Nordre Follo Kommune
Kjersti Gram Andersen informerte om at
administrasjonen har hatt en orienteringssak om
status PNB/støyklager i et møte med politikerne i
Utvalg for klima, teknikk og miljø i mars 21.
I møtet ble det blant annet stilt spørsmål om
aktiviteten på senteret ville endre seg/øke etter at
pandemien er over. Det ble bekreftet at det er full
aktivitet på senteret i dag, bortsett fra trening
med bruk av eksplosiver. Til høsten vil personell
fra politidistriktene starte å trene på senteret, men
dette vil ikke medføre til større bruk av
skytebanene.
Det er også et ønske fra kommunen om at PNB
kan varsle berørte skoler og barnehager i forkant
av støyende øvelser/aksjoner. Svaret til dette er at
senteret vil til normalt ikke ha annen aktivitet enn
den trening som pågår der i dag, men senteret vil
varsle ved ekstraordinær aktivitet knyttet til f. eks.
støymålinger eller om anlegget vil bli benyttet i
den store årlige øvelsen politiet har sammen med
forsvaret (Nordlys).
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Martin meddelte at politiet stiller opp i møter i
kommunene og informerer om dette hvis det er
ønskelig.
Malin W. Heiberg kom med ønske om at politiet
forbedrer informasjonen knyttet til støy og fly
traséer mv. på nettsiden politiet.no.
Informasjonen skal gjennomgås og forbedres.

PNB/OPD

Snarest

PNB

Q4 21

Det ble igjen vektlagt at det er spesielt viktig at
PNB følger opp vedtak i reguleringsplanen:
"Som en del av miljøoppfølgingsarbeidet skal det
også utarbeides en egen støyoppfølgningsplan,
som skal gjelde for anleggs- og driftsfase. Planen
skal blant annet ha rutiner for varsling av
støyende aktiviteter og for registering av klager.
Det er også lagt opp til jevnlig evaluering av
støybelastningen for omgivelsene og revisjon av
støyberegningene. Dette skal gjøres først etter ett
års drift, deretter i forbindelse med hver
kommuneplanrullering.
Miljøoppfølgingsprogram og støyoppfølgingsplan vil
være viktige dokumenter for å sikre at driften ved
senteret skjer i samsvar med vedtatt
reguleringsplan. Dersom det skal gjøres endringer
i miljøoppfølgingsprogrammet, må dette gjøres i
dialog med de berørte kommunene, Det samme
gjelder for utarbeidelse og oppfølging av
støyoppfølgingsplanen. Som vertskommune vil nye
Nordre Follo kommune få en særlig viktig rolle i
dialogen med politiet om oppfølging av disse
dokumentene."
Fra Bydel Søndre Nordstrand
Sofia Sand orienterte fra møte med innbyggerne
og politikerne, om at det også her er ønske fra
innbyggerne om en varslingstjeneste ved planlagte
støyende hendelser fra trening eller helikopter.
Byggherre/JD vil utarbeide en sluttrapport for om
at utbyggingsprosjekt (prosjektering og anlegg)
knyttet til støy, mens PNB vil utarbeide en egen
evaluering av støy og andre forhold knyttet til
miljøoppfølingsplan etter ett års drift.
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Informasjon om senteret i media
Malin etterlyste mer informasjon om senteret i
media. PNB ønsker også dette, men i tillegg til at
offisiell åpningen ble utsatt grunnet pandemien,
har strenge smitteverntiltak på senteret dessverre
medført at det ikke har vært mulig med besøk av
journalister.
7. Eventuelt

Restriksjonsplan for
helikopterlandingsplassen
Restriksjonsplanen må sendes til kommunene for å
legges inn arbeidet med kommuneplanen. Marit ba
om å få kommunene om å få kontaktpersoner i
kommunene. Kontaktperson i Nordre Follo ble
oppgitt, mens Kristian Salte kommer tilbake med
person i Oslo kommune.

Kristian
Salte

Snarest

Informasjon om deltakelse i møte med
Miljødirektoratet og Statens Strålevern om
forurenset grunn på Taraldrud.
Marit orienterte om at representanter fra PNB har
deltatt i ovennevnte møte sammen med Statens
vegvesen og Åsland Næringspark.
Informasjon om mindre tiltak
Lars Petter orienterte om at det nå i
prøvedriftsåret gjøres mindre tiltak på
treningsområdet knyttet til HMS med inngjerding
av enkelte installasjoner samt utsetting av noen
containere. Tiltakene vil ikke få innvirkning på
støybildet fra senteret.
8. Neste møte

Neste dialogmøte i 3 kvartal 2021
Ole Vidar meddelte at vi håper på at neste
dialogmøte kan være på senteret med en
omvisning av anlegget. PNB innkaller til møtet.

Marit

Det er også ønskelig med en åpen dag for naboene
så snart dette er mulig grunnet pandemien.
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