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1. Innledning
Ole Vidar Dahl, leder
for felles enhet for
Dato:
nasjonale
bistandsressurser

ANSV

STATUS/
FRIST

Ole Vidar Dahl ønsket velkommen til dialogmøte
med nabokommunene Nordre Follo kommune og
Bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune hvor
tema denne gangen er avgrenset til støy og hva
senteret nå gjør i forbindelse med dette.
Politiet ønsker å avholde dialogmøter hvert kvartal
med nabokommunene for å gi et situasjonsbilde av
hva som foregår på senteret.
Senteret har vært i bruk fra 1.9.2020, og Politiet
kan nå ta ut ønsket effekt med å ha samlet
bistandsressursene under samme tak. I tillegg til å
ha fokus på trening er senter også et viktig
kompetansesenter for politiet i hele landet.
Ressurser fra senteret har allerede bistått i 2
alvorlige hendelser, en kidnappingssituasjon i
Agder og raset på Ask i Gjerdrum kommune.

1.

Erfaringer så
langt/kommunikasjon

Lars Petter
Svendsen, PNB
Mottaksprosjektet
og politioverbetjent
FNB
Steinar WulfsbergGarme, senior
kommunikasjonsrådgiver i Oslo
Politidistrikt

Lars Petter Svendsen viste logg for registrerte
støyklager som politiet har mottatt. Det har vært
registrert 24 klager fra tidsperioden 04.11.20 til
18.12.20. Det er 21 klager på støy fra helikopter,
mens 3 klager på skyting/eksplosiver. Siden all
aktivitet på senteret registreres, har vi også har
mottatt klager for støy i tidsrom vi ikke har hatt
aktivitet.
Politiet har besøkt Tårnåsen skole og en
barnehage for å etablere direkte kontakt. Skolen
hadde så langt ikke registrert støy fra senteret når
trening pågår.
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Steinar Wulfsberg- Garme orienterte om at
kommunikasjonsplanen for senteret gir føringer
om hvordan politiet skal varsle nærmiljø,
kommunene og lokale media i forkant av
ekstraordinære forhold som kan gi støyende
aktivitet. For øvrig forholder vi oss til å følge de
krav som er stilt i reguleringsplan og
miljøoppfølgingsplan.
Det ville blitt mye publisitet og informasjon til
nabolaget med den planlagte offisielle åpningen av
senteret den 6.11.20 hvor ordførere, statsminister,
Justis og beredskapsminister og presse skulle
være til stede. Arrangementet ble først nedskalert
og deretter utsatt grunnet smittesituasjonen til
pandemien.
Det samme gjelder for en ny åpen dag av senteret
for naboene som var planlagt før Jul. Denne er
også blitt utsatt grunnet pandemien.
Av pressedekning av senteret har TV2 hatt en sak
om flytting av helikopterbasen, og Aftenposten Amagasinet arbeider med en reportasje om senteret
som skal publiseres i vinter.
Av ekstraordinære hendelser som vil bli varlet i de
nærmeste månedene er at senteret utføre nye
støytester av sprenging i forbindelse med
ombygging av skytehuset. I tillegg vil testflygning
i forbindelse med ombygging av landingslys på
helikopterlandingsplassen etter en feilleveranse fra
entreprenøren bli varslet.

2.

Tredjepartskontroll av
skytestøy og
eksplosiver

Lars R. Nordin fra
Brekke & Strand
Akustikk AS

Rapport fra Brekke & Strand "Uavhengig
tredjepartskontroll av støynivå fra skyting og
eksplosiver" var oversendt kommunene før møtet.
Lars R. Nordin fra Brekke & Strand presentasjon
vedlegges referatet.
Lars henviste til dialogmøte i juni 2020 hvor
planen og forutsetningene for testingen ble
gjennomgått. I ettertid er det lagt til noen flere
målepunkter en anbefalingen var i juni. Det er 2
målepunkter på Bjørndal og 3 på Sofiemyr. Dette
skal dekke områdene hvor det er de mest utsatte
naboene.
Målingene er utført innenfor håndterbare mengde
parameter (type våpen, type ammunisjon og
skyteretning) og med en hovedtyngde på hvor det
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vil være mest skytning i hver retning.
Utførelse av testene skal ha vært utført under de
mest gunstige værforholdene som transporterer
mest støy.
Rapporten konkluderer:
For Nordre Follo er det akseptable målinger
bortsett fra bruk av sprengladning på 26 g ved
skytehuset. Overskridelsen er på 1 dB.
For Oslo kommune ved Bjørndalen er målingene
akseptable bortsett fra bruk av sprengladning på
26 g ved skytehuset. Overskridelsen var på 8 dB.
Lars orienterte også at observasjoner av
vindretninger i Oslo (Blindern) viser at den mest
vanlige vindretningen er mot Bjørndalen. Det er
mindre vanlig med vindretning mot Sofiemyr.
Malin Heiberg stilte spørsmål om hvordan
årstidene spilte inn på støyen. Lars forklarte at
snødekke gir en god demping, mens et kaldt vær
med bar bakke om høsten kan være motsatt.
Malin stilte spørsmål om det var fremkommet noe
nytt under disse støymålinger sammenlignet med
andre støymålinger. Lars kunne avkrefte dette.
Helge Klevengen stilte spørsmål om
Luftfartstilsynet hadde hatt spørsmål til utforming
av støyvoldene. Politiet orienterte at under
befaring med Luftfartstilsynet ba de om å fjerne
noe skog mellom landingsplassen og E6. I tillegg
er jordmasse som lå inntil brakkrigg fjernet.
Støyvollene er ikke endret.

3.

Tilbakemelding
fra kommunene

Kjersti Gram Andersen fortalte at kommunen får
en del henvendelser og klager som det ikke alltid
er lett å svare på. Det er viktig at kommunene kan
henvise at formelle prosedyrer følges, vedtak i
KMD og reguleringsplan blir fulgt opp.
Det er spesielt viktig at støyoppfølgningsplanen for
driftsfasen foreligger, samt at evaluering foretas
etter ett års drift og deretter i forbindelse med
hver kommuneplanrullering. Evalueringene vil
danne grunnlag for eventuell dialog om avbøtende
tiltak.
(Det kan ikke være kommunen som har ansvaret
for å gjennomføre evaluering, selv om
departementet har presisert at det skal skje i
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forbindelse med kommuneplanrulleringene.)
Martin Strand påpekte at det er viktig at klager
til kommunene også blir oversendt OPD slik at vi
får et samlet alle klager på støy.
Martin orienterte også besøkt noen av dem som
har klaget på støy, samt vært ute i området rundt
Taraldrud når skyting pågår. Den 8.12 var det
spesielle værforhold som gjorde at flere klaget på
støy. Det undersøkes om dette er mulig å ta
hensyn til i fremtiden, samt at vi vil varsle
spesielle aktiviteter som er utenfor
reguleringsbestemmelsene.
Firmaet Soundsensing presenterte i sist
dialogmøte et pilotprosjekt for landtidsovervåkning
av støy. Dessverre har de ikke fått til å skille
forskjellig typer støy (skudd og sprengning). Men
de fortsetter pilot prosjektet en stund til med å
utrede dette videre.
Soundsensing vil ha en automatisk registering av
støy som vil gi statistikk i tillegg loggfører Politiet
all sin skytetrening. Flygning av helikopter blir
også loggført.
Helikopterflyging følger inn og utflygingstrassene,
men med akutte hendelser tar de korteste vei for
å redde liv og helse.
Utredningen av støy fra senteret innen ett år
ønsker politiet at gjøres i samarbeid med
kommunene.
Sofia Sand ønsket mer informasjon om tiltak som
skal gjøres etter 3 partskontroll av skytestøy viste
at verdier var utenfor toleransen.
Lars Petter informerte om Utbyggingsprosjektet
nå utreder utbedringer av skytehuset. Når dette er
prosjektert, bygget og ferdigstilt vil det utføres
nye støymålinger.

4.

Veien videre

Martin Strand,
nestkommanderende
PNB

Anlegget er satt i drift og det har vært full aktivitet
siden 1.9.20. Politiet har stor fokus på
støyproblematikken og skal tilstreber å holde oss
innenfor gul sone for støygrenser.
Kommunikasjonsplanen og naboundersøkelsen
legges til grunn for politiets kommunikasjon med
naboer, kommunen og lokale media.
Rapport om Tredjeparts kontrollen av støy vil bli
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offentlig gjort av politiets og kommunenes sider.
Steinar kommer tilbake til tidspunkt for
offentliggjøring av rapporten for Uavhengig
tredjepartskontroll av støynivå fra skyting og
eksplosiver.

Steinar

Anne Stine Garnes påpekte at det var viktig at
informasjon skal lett tilgjengelig for kommunene.
Ole Vidar avsluttet med å påpeke at det er viktig
for politiet at de sammen med kommune kan
skape en god dialog med nabolaget.
Etter møtet: Rapport om Uavhengig
tredjepartskontroll av støynivå fra skyting og
eksplosiver ble publisert av politiet 15.01.21, samt
at rapporten er sendt til NRK, Oppegård avis,
Nordstrands blad og Østlandets Blad.
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