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Oppfølging under drift



Kommunikasjonsplan

• Under utarbeiding i Oslo politidistrikt – ferdigdato 28.2.2020

• Formålet med kommunikasjonsplanen er å være i forkant med 
informasjon til naboer og nærmiljø knyttet til oppstart driftsfase, 
prøvedriftsår og ordinær drift. Kommunikasjonsplanen skal synliggjøre 
tiltak, kommunikasjonskanaler og ansvar

• www.politiet.no: 
https://test.edit.politiet.no/rad/beredskap/beredskapssenteret/
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Skyting

• Reguleringsplanen - punkt 8.4 – Støy

• Bruk av støysvak ammunisjon, munningsdemper, samt tidsbegrensninger av skyte- og 
øvingsaktivitet. Øvre tak på antall hendelser med flashbangs og eksplosiver er 1.250 
pr. år.

Tiltak:

• Aktiviteter som innebærer skuddsmell, flashbang og eksplosiver skal foregå innenfor 
tidsbegrensningene i reguleringsplanen. Munningsdemper er under innføring hos 
brukerne av beredskapssenteret. Munningsdemper vil bli brukt i størst mulig grad når 
det ikke går utover treningskvaliteten. Det etableres rutine for registrering av bruk av 
antall flashbang og eksplosiver. Det arbeides videre med å se på løsninger for å 
automatisere slike registreringer.
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Varsling
• Punkt 8.5 – Støy

• Varsling av støyende aktiviteter i driftsfasen til naboer, blant annet på 
internett, SMS, Vegvesenets infotavler langs E6, ol skal gjennomføres. 
Særlig viktig for flashbangs/eksplosiver.

Tiltak:

• Støy innenfor tidsbegrensningen gitt i reguleringsplanen vil være normalt, 
herunder bruk av flashbang og eksplosiver. Politiet foreslår at det etableres 
varsel når det ikke er planlagt støyende aktivitet innenfor 
tidsbegrensningen, eller ved øvelser som gir et unormalt støybilde – basert 
på erfaringer fra første driftsår. Foreløpig forslag til varslingskanal er egen 
informasjonsside på 
https://test.edit.politiet.no/rad/beredskap/beredskapssenteret/
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Plan for støyoppfølging

• Punkt 8.6 – Støy

• Det skal utarbeides en egen plan for støyoppfølging. Denne skal blant annet 
inneholde rutiner for registrering og rapportering av ev. klager, og 
evaluering av varslingsrutiner og skyte- og treningsaktivitet.

• Tiltak:

• Evaluering av støybelastning i omgivelsene skal gjennomføres etter ett års 
drift og deretter ved rullering av kommuneplanen. Ved evaluering skal det 
utarbeides nye støyberegninger, basert på den aktivitet som har foregått 
siste år. Ved endring av våpentyper eller bruk av skytebanene skal det 
dokumenteres at støynivået ikke øker. Det skal etableres et måleprogram 
for støy fra flashbangs og eksplosiver. 
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Registreringer

• Loggføring:
− Bruk av utendørs skytebaner - tidspunkt

− Antall skudd på utendørs baner

− Antall eksplosiver og bruk av flashbang

• Oppfølging:
− Erfaring ved ibrukstagelse og i første driftsår opp mot treningsmønster og høy-

og lavbelastningstider
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Klagebehandling

• Registering av klager
− Klager følger vanlig klagehåndtering i Oslo pd
− Klager sammenstilles og kategoriseres i årsrapport for støyrapportering

◦ Antall
◦ Type (eksplosiver, skuddsmell, helikopter, sirene etc.)
◦ Beskrivelse av evt. avvik
◦ Tiltak ved avvik

• Sentralt klagereglement

• Årsrapport Oslo pd - klager på politiet 2018

• Eksempel - Klage på helikopterstøy
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