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Helikoptertrafikk	ved	Oslo	helikopterplass,	Ta-
raldrud	-	trasévalg	og	avvik	

Dette notatet beskriver virksomheten, bakgrunn og bekymringer etter at Politiets Nasjonale Bered-
skapssenter (PNB) ble opprettet ved Taraldrud og Politiets helikoptertjeneste startet sin flyvning med 
de tre politihelikoptrene fra Oslo helikopterplass, Taraldrud.  
I notatet er det først og fremst sett på om pålagte bestemmelser er fulgt av Politiets helikoptertjeneste, 
i hvilken grad premissene som ble lagt til grunn for konsekvensutredningen har vist seg å stemme, og 
om faktiske trasévalg stemmer overens med trasévalg beskrevet i konsekvensutredning og konsesjon. 
Notatet baserer seg primært på innhentede data fra perioden juni 2021 – mai 2022 (ett års data). 
Notatet uttrykker begrunnede bekymringer hos Norsk forening mot støy om måten beredskapsenteret 
og helikoptertjenesten håndterer støybestemmelser i reguleringsplan, bestemmelser i planvedtak og 
miljøoppfølgingsplan. 

Konklusjonen i dette notatet er 

i) Virksomheten til Politiets helikoptertjeneste, med valg av traséer og trafikkmønster, samsvarer 
ikke med det som er premissene og beskrevet i konsekvensutredningen.  

ii) Det er ikke utført revisjon og dokumentasjon av nye flytraséer, etter at statlig reguleringsplan inn-
førte begrensningene.  

iii) Det ser ikke ut til å være utarbeidet og offentliggjort instruks for bruk av flytraséene, slik miljø-
oppfølgingsplanen beskriver at skal utføres. 

iv) Det er ikke gjort evaluering med nye støyberegninger basert på siste års aktivitet, slik det 
beskrives som krav i miljøoppfølgingsplanen. 

v) Virksomheten ser ut til å bryte flere av bestemmelser i statlig reguleringsplan, miljøoppføl-
gingsplan og/eller konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud. 

vi) Konsekvensutredningen inneholder en god del feil premisser, både med hensyn til behovene til 
Politiets helikoptertjeneste, med hvordan virksomhet nå faktisk drives og med hensyn til at den 
ikke baserer seg på korrekt forskning på helseskader av støy.   
Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med oppdaterte retningslinjer for støy i 2018 og 
presenterer forskning som ikke samsvarer med den forskningen SINTEF har lagt til grunn i sin 
konsekvensutredning.  
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vii) Sviktende prosedyrer for dokumentasjon, rapportering, behandling, evaluering og oppfølging av 
støyhensyn, i egen drift, overfor naboer og publikum , til vertskommune og Oslo kommune reiser 
begrunnet tvil om senteret kan rapportere om støy på en fullgod måte. 

1. Innledning	
Notatet forsøker å oppsummere hvilke bestemmelser vi mener helikopterplassen er underlagt i form av 
statlig reguleringsplan og konsesjon. De viktigste bestemmelsene er markert med grønn farge. 

Sitater er formatert med innrykk og strek til venstre. 

Videre har vi forsøkt å se på premissene som ligger til grunn for konsekvensutredningen og vedtakene. 
I likhet med bestemmelsene har vi markert de viktigste forutsetningene med grønn farge. 
Notatet tar så for seg faktisk etterlevelsen av regelverk og om dagens virksomhet stemmer overens 
med premisser for konsekvensutredningen. 
Konklusjoner og påpekninger av det vi mener er avvik, og der virksomheten til Politiets helikoptertje-
neste ser ut til å bryte regelverk og bestemmelser, er markert fortløpende i tilhørende kapittel. 

a) Mulige avvik er markert med en ramme, deler av skrift i rød skrift og gitt en nummerering 
som a), b), c) etc.  

De viktigste punktene med avvik er ført opp i eget kapittel 10 med egen nummerering A., B., C. etc.  
Vedlegg 3 inneholder de avvik som er listet forløpende i teksten. 
Mange av de dokumentene som tilhører statlig reguleringsplan og konsesjon er i dag ikke tilgjengelig 
på de opprinnelige sidene til Regjeringen og Luftfartstilsynet. I vedlegg 1 er aktuelle dokumenter for 
denne saken derfor listet opp med lenke til hvor de er tilgjengelig. Det er nettstedet Taraldrud.info som 
i dag antagelig har den beste oversikten over aktuelle dokumenter og det er derfor fra denne nettsiden 
notatet har lenket til når de forskjellige dokumentene omtales. 
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2. Bestemmelser	for	Oslo	helikopterplass,	Ta-
raldrud	

Oslo helikopterplass, Taraldrud er bl.a. underlagt bestemmelser fra statlig reguleringsplan og konse-
sjonen for helikopterplassen.  
Basert på bl.a. samtaler med Politiets helikoptertjeneste, i dialogmøte med Bydel Søndre Nordstrand 
og Bjørndal Boligsammenslutning på Teams 30.03.2022, kan det se ut til at Politiet ikke er helt klar 
over hvilke bestemmelser og forventninger om virksomheten som gjelder.  
Flere av opplysninger Politiet har oppgitt i forbindelse med dialogmøter, referater, vedlegg og oppda-
tert miljøoppfølgingsplan stemmer ikke overens med faktisk situasjon.  
Det har samtidig vært mangelfull oppfølging og usikkerhet rundt ansvarsforhold om hvem som skal 
følge opp og påse at bestemmelsene følges. 

POD hadde sendt med feil reguleringsbestemmelser i sin søknad til Luftfartstilsynet. Notatet har ba-
sert seg på de reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet 18.08.2017 og ikke det interne utkastet som POD har benyttet i sin søknad om konsesjon. 
Selve planvedtaket fra KMD og Miljøoppfølgingsplanen fulgte ikke med da Politidirektoratet søkte 
om konsesjon for helikopterplassen. Reguleringsbestemmelsene i statlig plan slår imidlertid fast: 

«Miljøoppfølgingsplanen (vedlegg nr. 15, 19.07.2017), skal legges til grunn for detaljprosjektering, 
byggeprosess og driftsfasen.» 

Vi mener konsesjonen for helikopterplassen også er bundet av bestemmelsene i statlig reguleringsplan 
og planvedtaket. Det er en ikke uvesentlig mangel når POD ikke har inkludert selve planvedtaket 
til KMD og gjeldende miljøoppfølgingsplan i sin søknad til Luftfartstilsynet i 2017.  
Politiets helikoptertjeneste, er etter vår mening, også underlagt bestemmelser og forutsetninger som 
reguleringsplan og konsesjon henviser til, som f.eks. konsekvensutredninger, premisser som danner 
grunnlaget for konsekvensutredning og gjeldende statlige retningslinjer som vedtakene baserer seg på. 
Hvis forutsetningene er ukorrekte, vil også konsekvensutredning, støyestimater og støykart kunne 
være ukorrekte 
Konsekvensutredningen for helikopterstøy ligger til grunn for både statlig reguleringsplan og konse-
sjonen for Oslo helikopterplass, Taraldrud.  
Konsekvensutredningen inneholder en del påstander om skadevirkninger av støy som vi mener er feil-
aktige, særlig i lys av siste forskning. Disse påstandene i konsekvensutredningen deles f.eks. ikke i dag 
av Norsk forening mot støy, Folkehelseinstituttet (FHI), verdens helseorganisasjon (WHO) og ledende 
forskere på området. 
Vi mener konsekvensutredningen datert 13.02.2017 viser seg å være bygget på feil premisser. 

2.1.Reguleringsbestemmelser	i	statlig	reguleringsplan	 	1
Statlig reguleringsplan har en bestemmelse om at miljøoppfølgingsplanen skal legges til grunn (også) i 
driftsfasen. 

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
3.1 Miljøoppfølging 

Miljøoppfølgingsplanen (vedlegg nr. 15, 19.07.2017), skal legges til grunn for detaljprosjektering, 
byggeprosess og driftsfasen.  

Bestemmelsene for støy gjelder forskjellige aktiviteter. KMD forutsatte at inn- og utflyvningstraséene 
skulle bestemmes i forbindelse med konsesjonen for helikopterplassen. Dette ble imidlertid ikke gjort. 

3.5 Støy 

 https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-reguleringsbestemmelser-pnb/ 1
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016 - tabell 3, samt tilhørende veile-
der M128, skal gjøres gjeldende for støyende aktiviteter ved anlegget og for dimensjonering av støyre-
duserende tiltak. Boliger eller annen støyfølsom bebyggelse skal ikke utsettes for støy over grense-
verdiene i tabell 3. Grenseverdiene for skytebaner skal også gjelde for eksplosiver. 

Støy fra utendørs skytebaner skal ikke overstige verdiene som fremkommer av konsekvensutredningen 
vedlegg 11-2, datert 14. august 2017. Ved endringer av våpentyper eller bruk av skytebanene, skal det 
dokumenteres at støynivået ikke øker utover disse verdiene. 

Bruk av treningsgranater og eksplosiver skal til sammen ikke overstige 1250 hendelser pr. år. 

Beregning av støy fra eksplosiver skal metodisk utføres slik det er gjort i konsekvensutredning om støy. 

I anleggsperioden skal grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T- 
1442/2016 - tabell 4 og 5 gjøres gjeldende. 

Helikoptre skal følge de inn- og utflygingstraseene som følger av konsesjon etter Luftfartsloven. 
Traseene skal benyttes slik at de gir minst mulig ulempe for omgivelsene. 

2.2.Bestemmelser	i	planvedtak	18.08.2017	 	2

KMD beskriver at det har vært bekymringer angående støy fra PNB i høringsrundene (side 3): 
Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn 
I høringsperioden kom det inn 1 196 uttalelser. Av disse kom 15 fra myndigheter og etater, 

57 fra institusjoner og organisasjoner og 765 fra privatpersoner. I tillegg kom det inn 359 anonyme utta-
lelser. 

Støy har vært det dominerende temaet i høringsuttalelsene, særlig i høringsuttalelsene fra berørte kom-
muner, organisasjoner og enkeltpersoner. 

KMD har et eget avsnitt om miljøoppfølgingsplan på side 6: 
Miljøoppfølgingsplan 
Mange høringsinstanser har pekt på behovet for at miljøvirkningene av senteret blir fulgt opp over tid, 
både i anleggsfasen og i driftsfasen. Dette er ikke minst viktig når det gjelder støy. For eksempel vil 
driften ved senteret ha stor betydning for hvordan støy fra skyte- og treningsaktiviteter vil bli oppfattet. 

Det er derfor utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan for å ivareta disse forholdene. Gjennom en ny 
reguleringsbestemmelse er det gitt sikkerhet for at miljøoppfølgingsplanen blir lagt til grunn for 
videre arbeid. Miljøoppfølgingsplanen kan endres eller suppleres ved behov. 

Som en del av miljøoppfølgingsarbeidet skal det også utarbeides en egen støyoppfølgingsplan, 
som skal gjelde både for anleggs- og driftsfase. Planen skal blant annet ha rutiner for varsling av 
støyende aktiviteter og for registrering 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 drif-
ten 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. 

KMD har eget avsnitt for helikopterstøy på side 7: 
Helikopterstøy 
Helikoptrene ved senteret vil være i operativ tjeneste, og skal ikke drive trening ved senteret. Forven-
tet omfang av flybevegelser vil være ca. 6 pr døgn (3 avganger og 3 landinger). Det er lagt vekt på å 
finne traséer for inn- og utflygning som i minst mulig grad gir ulemper for omgivelsene. Endelige trasé-
er fastsettes i konsesjon etter luftfartsloven. Ingen av de foreslåtte traséene medfører overskridelser 
av anbefalte grenseverdier i de nasjonale støyretningslinjene (T-1442/16). 

 https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-planvedtak-pnb/ 2
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Basert på erfaringer fra dagens bruk av politiets to helikoptre på Gardermoen, vil 53 % av flybevegelse-
ne skje på dagtid (kl. 07-19), 24 % på kveld (kl. 19-23) og 23 % om natten (kl. 23-07). Dette innebærer 
at det i løpet av en skoledag i snitt vil være mindre enn 2 flybevegelser ved senteret. Om natten vil det i 
gjennomsnitt være i underkant av 1,5 flygninger pr. døgn. Hver enkelt flybevegelse vil bare være hørbar 
noen få minutter. 

Flere høringsinstanser har bedt om dokumentasjon på hvor mye de nye helikoptrene støyer, for å få en 
riktig angivelse av støyutbredelsen. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser i sin oversendelse av 
saken at de nye politihelikoptrene som nå er valgt, støyer mindre enn det som er forutsatt i støybereg-
ningene. 

Selv om støy fra helikoptre er innenfor grenseverdiene, og antallet flybevegelser pr. døgn er begrenset, 
vil helikopterstøyen være hørbar i stor avstand fra senteret. Inn- og utflygingstraséer for helikoptre 
vil i hovedsak bli regulert gjennom egen konsesjon etter luftfartsloven. Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet har likevel tatt inn en ny reguleringsbestemmelse som forutsetter at flyv-
ninger skal gjennomføres slik at de medfører minst mulig ulempe for omgivelsene. Bestemmelsen 
vil være førende når det som del av støyoppfølgingsplanen skal utarbeides retningslinjer for bruk 
av de konsesjonsgitte flytraséene. Traséen over Grønliåsen skal ikke benyttes mer enn nødvendig. 

Flere høringsinstanser har vært bekymret for støy fra helikoptervedlikehold, og for at det skal kunne 
drives vedlikehold på helikoptre som ikke er stasjonert på senteret. For å unngå usikkerhet rundt dette, 
og etter ønske fra Oppegård kommune, har departementet revidert reguleringsbestemmelsene slik at det 
kommer klart fram at de driftstekniske funksjonene ved senteret bare skal være for helikoptre som 
er fast stasjonert på senteret. 

KMD sier de har sikret at alle tiltak skal gjennomføres og at støynivåene ikke vil øke over tid (side 11): 
Som følge av høringsinnspill til planen er det innarbeidet en rekke nye støyreduserende tiltak for å 
komme krav fra de berørte i møte. Gjennom nye reguleringsbestemmelser har departementet sikret at 
alle tiltakene vil bli gjennomført, og at de støynivåene det nå er dokumentert kan oppnås, heller 
ikke vil øke over tid. 

2.3.Miljøoppfølgingsplan	datert	19.07.2017	 	3
I henhold til statlig reguleringsplan skal miljøoppfølgingsplanen datert 19.07.2017 legges til grunn 
også for driftsfasen. 
Miljøoppfølgingsplanen inneholder kvalitetskrav (resultatmål) på side 15: 

2.8 Støy 
Kvalitetskrav (resultatmål) 

1. Tiltaket bør i anleggsfasen og i driftsfasen ikke gi store støyplager for naboer. 

2. Støy må utredes særskilt, inkludert støybelastninger tiltaket gir på omkringliggende bolig- og tur-
områder og eventuelle mulige tiltak for å holde disse på et lavest mulig nivå. 

3. Støyberegninger og vurdering av avbøtende tiltak skal skje i samsvar med Retningslinje for be-
handling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og tilhørende veileder M-128. 

4. Alle berørte skal i god tid være godt informert om planlagte spesielt støyende arbeider. 

5. Støyende arbeider om natten og i helger skal begrenses så langt det er mulig. 

6. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig 
nivå. 

Miljøoppfølgingsplanen spesifiserer videre på side 15: 
Det kan forventes inntil 2250 helikopterbevegelser per år (én bevegelse er enten en landing eller «take-
off»), det vil si ca. 6 bevegelser i snitt per døgn ved beredskapssenteret. Helikopter er en kompleks 
støykilde med høye maksimalnivåer. Aktivitet vil derfor berøre nærliggende bolig- og friluftsområder. 

 https://taraldrud.info/download/vedlegg-15-miljooppfolgingsplan-politiets-nasjonale-beredskapssenter/ 3
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Følgende tiltak i driftsfasen er oppført med henvisning til kravnummer 1, 2 og 5 (side 16): 
Flytraséer er valgt slik at minst mulig av overflygning skjer over bebygde områder. Når helikopter over-
flyr bebyggelse i de valgte traseene, vil høyde over bakken kunne redusere støynivåene. 
Retningslinjer for bruk av flytraséene utarbeides. Trasé over Grønliåsen skal ikke benyttes mer 
enn nødvendig. 

Det står at dette også skal følges opp i driftsfasen.  
Følgende tiltak står oppført med kravnummer 1, 2 og 3 (side 16): 

Det skal utarbeides plan for støyoppfølging. 
Denne skal inneholde rutiner for registrering og rapportering av ev. klager, og evaluering av varslingsru-
tiner og skyte- og treningsaktivitet. 
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. 

2.4.Konsekvensutredning	datert	13.02.2017	 	4
Konsekvensutredningen er utarbeidet av SINTEF og bygger på premisser gitt av bl.a. Justis- og bered-
skapsdepartementet.  
Premissene som lå til grunn for konsekvensutredningen for helikopterstøy er delvis dokumentert i et 
prosjektnotat datert 06.01.2016  og delvis i selve konsekvensutredningen datert 13.02.2017. 5

Basert på konsekvensutredningen konkluderte KMD i sitt planvedtak at ingen av de foreslåtte traséene 
medfører overskridelser av anbefalte grenseverdier i de nasjonale støyretningslinjene (T-1442/16). 
Denne konklusjonen forutsetter imidlertid at premissene for utredningen er korrekte. 
Norsk forening mot støy har egentlig mange kommentarer til konsekvensutredningen. Punktet med 
inn- og utflyvningstraséer beskrives i eget kapittel. Her er et par av forutsetningene som har vist seg å 
ikke gi et korrekt bilde av behovene til Politiets helikoptertjeneste: 
På side 23 skriver SINTEF om underlaget for beregningene: 

6.2 Underlag for beregning av helikopterstøy 
Trafikkmengdene som legges til grunn i beregningene er basert på data for nåværende base på Garder-
moen i 2013, og oppdatert statistikk fra de siste tre årene. Den samlede trafikken for regulær aktivitet 
ved basen er satt til 1800 helikopterbevegelser. I tillegg kommer 450 bevegelser (25 % tillegg) for 
transport til og fra basen. Til sammen utgjør dette 2250 bevegelser per år og 6,2 bevegelser per 
døgn.  

SINTEF har lagt til grunn følgende prognose for fremtidig situasjon (side 24): 
6.4 Prognose for fremtidig situasjon 
Underlaget som er beskrevet over gjelder for situasjonen slik den er etter oppstart av beredskapssente-
ret, når aktiviteten med de to eksisterende helikoptrene er terminert, og de tre nye helikoptrene er satt i 
normal drift på Taraldrud. 

Det legges til grunn at det ikke vil skje noen endring i beregningsgrunnlaget de første 10 – 20 åre-
ne etter at denne situasjonen er etablert. Dette betyr at støyen for en fremtidig prognosesituasjon 
vil være identisk med situasjonen like etter oppstart. 

2.5.Konsesjon	for	helikopterplassen	datert	19.09.2018	 	6
Samferdselsdepartementet godkjenner konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud 19.09.2018. Ved-
taket var i samsvar med Luftfartstilsynets forslag 27.04.2018. 

 https://taraldrud.info/download/20170213-sintef-konsekvensutredning_helikopterstoy/4

 https://taraldrud.info/download/20170106-sintef-premisser_for_beregning_av_stoy-pnb-661465/ 5

 https://taraldrud.info/helikopterplass-konsesjon/ 6
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I høringsrunden var det mange krav om at inn- og utflyvningstraséer skulle bestemmes i forbindelse 
med konsesjonen eller at det i det minste skulle innføres rammer for traséene. Politidirektoratet (POD) 
har til dette svart (side 4): 

Med unntak av ved tidskritiske oppdrag, skal helikoptrene alltid, innenfor flysikkerhetsmessige hensyn, 
velge den inn- og utflygingstrasé som gir minst støy og ulemper. 

Samferdselsdepartementet siterer Luftfartstilsynet i sitt vedtak (side 5) 
Luftfartstilsynets vurdering er at POD med støtte fra SINTEF har redegjort tilstrekkelig for støybereg-
ningen og grunnlaget for denne. 

Videre på side 6: 
Luftfartstilsynet viser også til at POD i søknaden om konsesjon har tatt hensyn til mange forhold når det 
gjelder traséene. Det er blant annet lagt til grunn at flyging i lav høyde bør unngås. 
Luftfartstilsynets vurdering er at dersom traséene skulle fastsettes i selve konsesjonen, vil dette inne-
bære en låsing av traséene, noe som vil kunne være et hinder for senere hensiktsmessige endringer. 

De skriver at hovedelementene i konsesjonsvedtaket er: 
• Konsesjonen gjelder i 10 år fra det tidspunkt Politidirektoratet sender melding om oppstart til luft-

fartsmyndigheten. 
• Konsesjonen gjelder for et trafikkomfang på 56 flybevegelser per uke, begrenset til et trafikk-

tak på 2250 flybevegelser i løpet av en tolv måneders periode. 
• Konsesjonshaver har ansvaret for at det utarbeides inn- og utflygingstraséer som nærmere 

beskrevet i konsesjonsvilkårene. 

Under punkt 2 i konsesjonsvilkårene er det presisert: 
Landingsplassen skal brukes til drift av Politiets nasjonale beredskapssenter. Den skal ikke brukes til 
trenings- eller øvingsflyging, eller til vedlikehold av helikoptre som ikke hører til ved beredskapssen-
teret. 

Videre under punkt 2: 
Konsesjonshaver skal loggføre antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og tidspunkt for flygin-
gen fremgår. Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal innsendes trafikkdata for landingsplassen. 

Miljøkrav er ført opp som punkt 3: 
3 Miljøkrav 
Konsesjonshaver har ansvaret for at det utarbeides inn- og utflygingstraseer som ledd i miljøopp-
følgingsprogrammet i medhold av Kommunal- og moderniseringsdepartementets planvedtak 18. 
august 2017 og den tilhørende miljøoppfølgingsplanen. Traseer må ligge innenfor rammen av den til 
enhver tid gjeldende tekniske og operative godkjenningen. !
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3. Inn-	og	utflyvningstraséer	fra	konsekvensutred-
ning	

Konsekvensutredningen, vedlegg 10  legger til grunn at det skal benyttes fire inn- og utflyvnings7 -
traséer, som er navngitt Nord A, Nord B, Sør A og Sør B. 

 
Kart 31: Inn- og utflyvningstraséer fra konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen skriver om trafikkmengden på side 22: 
Det er lag til grunn at trafikkmengden fordeler seg slik på de 4 traséene: 

 https://taraldrud.info/download/vedlegg-10-helikopterstoy-politiets-nasjonale-beredskapssenter/ 7
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Estimatene for helikopterstøy i konsekvensutredningen baserer seg på at det er disse traséene som be-
nyttes og med den fordelingen som er oppgitt i tabellen. 
I vedtaket for statlig reguleringsplan  slår KMD 18.08.2017 fast at traséen over Grønliåsen (Nord A) 8

ikke skal benyttes mer enn nødvendig (side 8 i planvedtak). KMD har lagt inn en reguleringsbe-
stemmelse som forutsetter at flyvninger skal gjennomføres slik at de medfører minst mulig 
ulempe for omgivelsene (side 8 i planvedtak). 
KMD skriver videre i sitt planvedtak datert 18.08.2017 på side 8: 

Bestemmelsen vil være førende når det som del av støyoppfølgingsplanen skal utarbeides ret-
ningslinjer for bruk av de konsesjonsgitte flytraséene. Traséen over Grønliåsen skal ikke benyttes 
mer enn nødvendig. 

Vedtaket til KMD forutsatte at endelige traséer fastsettes i konsesjon etter luftfartsloven, underforstått 
at traséforslagene i konsekvensutredningen skulle revideres i henhold til planvedtaket.  
Endelige traséer er imidlertid ikke fastlagt i konsesjonen, slik Kommunaldepartementet forutsatte. Det 
ble i stedet satt krav til konsesjonshaver at de har ansvar for å utarbeide inn- og utflyvningstraséer i 
samsvar med KMDs vedtak.  

a) Politiets helikoptertjeneste har ikke utarbeidet og dokumentert nye traséer med retningslinjer 
for bruk og har dermed ikke fulgt opp konsesjonsbestemmelsene.  
I miljøoppfølgingsplan datert 31.01.2022 og Politiets nettsider er det traséene fra opprinnelig 
konsekvensutredning som følger med som illustrasjon.  

I siste miljøoppfølgingsplan skriver PNB på side 18: 
Trassene og fordeling på disse ble angitt som et estimat for utarbeidelse av støyrapport fra SINTEF og 
representerer ikke de faktiske flygninger som er gjennomført. Oversikten gir nok samtidig et ganske 
riktig bilde. 

Ved hjelp av et «varmekart» i neste kapittel påviser vi at dette utsagnet, og antagelsen fra Politiets be-
redskapssenter om at det gir et «ganske riktig bilde», ikke er korrekt. 

Trasé Landinger Avganger

Nord_A 30 % 30 %

Nord_B 60 % 55 %

Sør_A 10 % 10 %

Sør_B 0 % 5 %

 https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-planvedtak-politiets-nasjonale-beredskapssenter-pdf/ 8
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4. Analyse	av	reell	bruk	av	helikoptertraséer	

 
Kart 41: Reelt trasévalg ved Oslo helikopterplass, Taraldrud  

Data for ett år fra juni 2021-mai 2022. (27.300 datapunkter, radius 70 units, opacity 50%) 
© Sven Brun, Norsk forening mot støy 

Kartet ovenfor viser en «heatmap» («varmekart») utarbeidet av Sven Brun i Norsk forening mot støy. 
Det er brukt datapunkter fra målinger basert på transpondere i de tre politihelikoptrene.   
Det er for dette kartet brukt data for ett år, perioden juni 2021 – mai 2022. Sterkere farge markerer 
høyere trafikk med politihelikopter. Kartet viser ikke støyutbredelse, bare områder med mange loka-
sjoner med informasjon om hvor helikoptrene har flydd (stor trafikk, valg at trasé for flyvninger).  
Se vedlegg 2 med beskrivelse av hvordan data fra lufttrafikken er samlet inn og analysert. 
«Varmen» i kartet er altså en visualisering av hvor ofte helikopter flyr over et bestemt punkt/område i 
naboomgivelsene til helikopterplassen. Det er ikke tatt hensyn til flyhøyde, så kartet er kun ment å 
vise faktisk valg av trasé.  
De fire traséene som er beskrevet i konsekvensutredningen fra 13.02.2017 er markert med en svart 
strek i «varmekartet» og navngitt på samme måte. Som det sees av kartet, ser det ikke ut til at Politiets 
helikopter i særlig grad benytter de helikoptertraséer som er beskrevet i konsekvensutredningen og 
som statlig plan og konsesjon baserer seg på. 
Kartet ovenfor er i utgangspunktet ikke så egnet til å estimere støy direkte. Til det formålet ville et 
«varmekart» som vektet målinger i lave flyhøyder og/eller flyvning over bebyggelse høyere enn de 
andre flyvningene, vært mer hensiktsmessig. 
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Ifølge konsekvensutredningen skulle trafikken fordele seg slik mellom flytraséene: 

b) Traséen Nord B fra konsekvensutredningen blir nærmest ikke er benyttet.  
Politihelikoptrene benytter en annen, udokumentert og ikke utredet, trasé mot nord-øst enn det 
konsekvensutredningen har lagt opp til. I stedet for å starte mot sør, flyr helikoptrene direkte 
nord-øst og flyr dermed nærmere bebyggelsen på Bjørndal enn det konsekvensutredningen 
forutsetter. 

Den nye traséen som Politiets helikoptertjeneste har etablert, men ikke dokumentert, går over Gjers-
rud/Stensrud. Oslo kommune har tidligere lansert planer om å bygge ut dette området med 10.000 nye 
boliger, tilsvarende rundt 25.000 innbyggere. 

 «Varmekartet» ovenfor dokumenterer at det som står i siste miljøoppfølgingsplan ikke stemmer: Kon-
sekvensutredningens illustrasjon og premisser stemmer ikke med den virksomheten som Politiets heli-
koptertjeneste i dag fører.  

Vi mener følgende konklusjoner kan trekkes ved å sammenligne trasébeskrivelsen i konsekvensutred-
ningen med «varmekartet» over faktiske flyvninger. 

c) Trafikken som følger Nord A over Grønliåsen flyr nærmere bebyggelsen på Bjørndal enn 
det som er nødvendig. Det ser ut til at denne traséen er mye brukt, til tross for at statlig regu-
leringsplan av 18.08.2017 har en bestemmelse om at «Traséen over Grønliåsen skal ikke be-
nyttes mer enn nødvendig».  

   

d) På tross av at det innrømmes i konsesjonssøknaden at utsatte boliger på Bjørndal vil få støy-
nivå opp mot 80 dB, flyr Politiets helikoptertjeneste nærmere boligene på Bjørndal enn det 
konsesjonssøknaden opplyser, både ved trasé Nord A og ved en ny trasé som ser ut til å er-
statte Nord B. 
Dette mener vi er et klart brudd på planvedtak og konsesjonen som har bestemt at flyv-
ninger skal foretas slik at de medfører minst mulig ulempe for omgivelsene. 

  

Vanligvis skal inn- og utflyvning skje med visuell navigering. Slike «VFR-forhold» skjer etter «Visual 
Flight Rules» eller «visuelle flyveregler» på norsk. 
Når det er for dårlig forhold for å kunne navigere visuelt, må det flys ved hjelp av instrumenter. Det 
benyttes da IFR-prosedyrer (Instrument Flight Rules – Flyving i henhold til instrumentflyveregler). 
Politiets helikoptertjeneste har vurdert både PinS (Point-in-space) og SID (Standard Instrument Depar-

Trasé Landinger Avganger Vår kommentar

Nord A 30 % 30 % KMD har bestemt at denne traséen ikke skal benyttes 
mer enn nødvendig. Det ser ikke ut til å være respektert 
fullt ut. Estimater for landinger og avganger burde ha vært 
justert i henhold til KMD sitt vedtak, men slike oppdaterte 
estimater finnes ikke.

Nord B 60 % 55 % Denne traséen ser ikke ut til å være i bruk. Annen trasé 
lenger nord og nærmere bebyggelse på Bjørndal er benyt-
tet. Det ser ut til å bryte med bestemmelsen om at traséer 
skal benyttes slik at de gir minst mulig ulempe for omgi-
velsene.

Sør A 10 % 10 % Denne traséen er mye brukt. 

Sør B 0 % 5 % Lite brukt, i samsvar med konsekvensutredning
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ture – standard instrumentutflyvning). IFR-traséene er beskrevet i versjon 100 av miljøoppfølgings-
planen.  9

 
Kart 42: Figur viser vurdering av inn og utflyvningstrasser, (kartutsnitt viser kun inn og utflyvningstraséer, IFR, mot nord.) 

e) Trasé for instrument innflyvningsprosedyre, IFR/SID, er lagt over Grønliåsen. Vi mener det er 
et brudd på intensjonen i planvedtaket som ble gjort av KMD.  

 https://taraldrud.info/download/pnb-miljooppfolgingsplan-versjon-100-20220131/ 9
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5. Andre	støysonekart	i	konsekvensutredningen	
På side 29 i konsekvensutredningen, har SINTEF presentert kartet nedenfor for å angi støysoner for 
helikoptertrafikk på Taraldrud. 

 
Kart 51: (Figur 7-4.) Støysoner, helikoptertrafikk på Taraldrud. Gul sone og Rød sone. 

Helt opp til gul støysone i konsekvensutredningen ligger Bjørndal Idrettspark, Meklenborg. Ny be-
byggelse på Bjørndal, vest for idrettsparken, vises ikke på kartet i konsekvensutredningen. 
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Illustrasjonen nedenfor viser hvordan støysonen fra konsekvensutredningen ligger tett opptil bebyg-
gelsen Bjørndal. 

 
Kart 52: Utsnitt av støysonekart vist på kart fra Google Map 

SINTEF har i sin konsekvensutredning og støysonekart benyttet 52 dB Lden, i stedet for 45 Lden som 
WHO mener bør være grensen for å unngå betydelige plager og sykdom. 
En forskjell på 7 dB vil utgjøre en stor forskjell på det støykartet SINTEF utarbeid. Store deler av 
Bjørndal ville da ha vært vist innenfor gul støysone. 
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SINTEF har på side 34 i konsekvensutredningen et kart som viser at store deler av bebyggelse på 
Bjørndal får støy på over 50 dB ved maksimal trafikk om kvelden. 

 
Kart 53: (Figur 7-8.) Maksimal trafikk, Lkveld 50,55,60,65 og 70 dB. 

Antall flyvninger om kvelden er høyere enn det konsekvensutredningen la til grunn. 
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SINTEF har i tillegg laget en tilleggsberegning for maksimalverdier av støy (side 36). Vi mener en 
vurdering med maksimalverdier også bør ligge til grunn for beregning av støysoner, i henhold til det 
som er beskrevet i veileder om behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 

 
Kart 54: (Figur 7-10.) Tilleggsberegning for Taraldrud: L5AS (hele døgnet) 80, 85, 90, 95, 100 dB. 

Maksimalverdi på 80 dB er satt som grense for gul støysone om natten i T-1442.  
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Kartet nedenfor viser et utsnitt der vi ser hvordan støysonen for 80 dB dekker bebyggelse på Bjørndal. 

 
Kart 55: Utsnitt av støykart for maksimalverdier, vist på kart fra Google Map 

f) Vi mener at et støykart som enten var basert på grenseverdiene til WHO, var korrekt utført 
etter veileder M-2061 eller var basert på virkelig flyvemønster, ville vist at deler av Bjørndal 
vil være i gul støysone. 
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6. Antall	flyvninger	
Konsesjonen for Oslo helikopterplass, Taraldrud gir en begrensning på 56 flybevegelser per uke og 
2250 flybevegelser i løpet av en tolv måneders periode.  

g) Politiets helikoptertjeneste har selv rapportert at de har oversteget antallet flybevegelser i kon-
sesjonen. For 2021 har de rapportert om 2316 flybevegelser, som er en overskridelse på 66 
flybevegelser (3 %). 

Politiets helikoptertjeneste har ikke publisert data for å dokumentere hvor mye av trafikken som går 
over de forskjellige traséene. Våre tall viser at estimatene i konsekvensutredningen ikke er korrekte. 
Dette medfører adskillig større støyplager for omgivelsene, særlig Bjørndal i Oslo, men også Mortens-
rud, og hele Nordstrandsplatået, enn det utredningen beskriver. 
Politiets helikoptertjeneste har i siste miljøoppfølgingsplan  dokumentert antall flybevegelser per må-
ned siden oppstart, men ikke per uke som konsesjonen også har krav om å forholde seg til. Det er der-
for vanskelig å vurdere i hvilken grad begrensningen på 56 flybevegelser per uke respekteres, ut ifra 
det Politiets helikoptertjeneste har rapportert. I september 2021 har de imidlertid rapportert om 232 
flybevegelser. Det vil tilsvare omtrent 58 flybevegelser per uke, som overstiger antallet i konsesjonen. 
I miljøoppfølgingsplan med støyoppfølgingsplan versjon 100, 31.01.2022  oppgir Politiet følgende 10

antall flybevegelser (side 20) 

 
Figur 61: Flybevegelser 2020-2021 

  

h) Politiets helikoptertjeneste bør rapportere flybevegelser per uke i tillegg til per måned. I 
konsesjonen settes det krav til antall flyvninger per uke, så det må være mulig å kontrollere 
om disse bestemmelsene blir etterfulgt. 

i) For hver måned bør det, etter vår mening, også vises totalt antall akkumulerte flybevegelser 
fra den måneden og ett år tilbake i tid (løpende antall flybevegelser per år for hver måned). 
Løpende antall flybevegelser for ett år bør til enhver tid holde seg innenfor rammene i konse-
sjonen, slik vi tolker teksten i bestemmelsene. 

j) Politiets helikoptertjeneste bør også rapportere hvilke traséer som er brukt for inn- og ut-
flyvning, med fordeling av trafikk på de valgte traséene. Det må være mulig å kontrollere 
om premissene i konsekvensutredningen og etterlevelse av vedtatte traséer og fordeling mel-
lom disse. 

 https://taraldrud.info/download/pnb-miljooppfolgingsplan-versjon-100-20220131/ 10
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k) Det bør defineres en minstehøyde for flyvning nær bebyggelsen på Bjørndal og andre utsat-
te boligområder. Det må lages føringer slik at det sørges for at flyvning gir minst mulig støy 
og ulemper, i henhold til planvedtaket  
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7. Oppdrag,	patruljering	og	tidspunkt	for	flyvnin-
ger	

I sitt brev datert 15.02.2022 skriver Politiets helikoptertjeneste at de har utvidet sitt konsept og at tje-
nesten er oppdragsstyrt.  
I pressen har Politiets helikoptertjeneste sagt at de driver patruljering med politihelikopteret, men i 
dialogmøter med kommunene sier de at de ikke gjør det. 

I konsekvensutredningen vises det til følgende variasjon i flybevegelser over døgnet. 

 
Figur 71: (Figur 6-3). Variasjon i flybevegelser over døgnet med politiets helikopter på Gardermoen. 

For å vurdere om disse premissene er korrekte, har vi i notatet sett på fordelingen av datapunkter over 
døgnet, for området som konsekvensutredningen har benyttet for å illustrere traséer. Denne oversikten 
viser med andre ord ikke flybevegelser (avganger og landinger), men gir et bilde av hvor ofte helikopt-
re befinner seg i området som konsekvensutredningen har konsentrert seg om. Dette mener vi gir et 
bedre bilde av de støyplager som forårsakes. Dette fordi det ikke bare baserer seg på avganger og lan-
dinger, men på hvor mye helikoptrene flyr over områdene som er vist i figur 6-2 med inn- og utflyv-
ningstraséer i konsekvensutredningen. 
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Figur 1: Variasjon i flybevegelser over døgnet - Oslo helikopterplass, Taraldrud – juni 2021-mai 2022 

Som det framkommer av denne illustrasjonen, flyr politihelikoptrene ikke så jevnt fordelt over døgnet 
som ved Gardermoen. I perioden 20:00 – 23:00 har flyvningene preg av å være patruljering tilpasset 
arbeidstiden til helikopterpilotene. Toppen i aktivitet om kvelden kan etter vår mening ikke knyttes til 
konkrete oppdrag. Det vises også på de helikopterruter som kjøres. 

Variasjon av datapunkter over døgnet for område hentet fra 
konsekvensutredning
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Nedenfor er et eksempel på «patruljeflyvning» som ble framlagt av Sven Brun i Norsk forening mot 
støy, på dialogmøtet med PNB 30.03.2022. 

 
Kart 71: Helikopterrute med LN-ORA 29.03.2022 (dagen før dialogmøte) 22:40 – 23:52 

https://globe.adsbexchange.com/?
icao=479c1e&lat=59.866&lon=10.789&zoom=11.9&showTrace=2022-03-29&leg=5&trackLabels  
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8. Skadevirkninger	av	støy	
I konsekvensutredningen til SINTEF datert 13.02.2017 refereres det til gammel og utdatert forskning 
om skadevirkninger av flystøy, særlig tatt i betraktning av forskning som er publisert etter at konse-
kvensutredningen ble utarbeidet. 

8.1.Nye	anbefalinger	fra	Verdens	helseorganisasjon	(WHO)	og	Folke-
helseinstituttet	(FHI)	

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte 10.10.2018 nye retningslinjer for miljøstøy 
https://www.who.int/europe/news/item/10-10-2018-new-who-noise-guidelines-for-europe-released  
Konklusjonene til WHO er basert på forskning og har vurdert at det er sterkt grunnlag for å komme 
med de nye anbefalingene til flystøy. 
Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sine sider om Verdens helseorganisasjon (WHO) nye retningslin-
jer for støy.  
https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/nye-retningslinjer-for-stoy-fra-verdens-helseorganisasjon/  
FHI skriver om WHO-retningslinjene: 

I de nye retningslinjene for støy gir Verdens helseorganisasjon (WHO) kunnskapsbaserte anbefalin-
ger for å beskytte mennesker mot støy som kan gi betydelige plager og sykdom. 

Spesielt for flystøy er de nye WHO-anbefalingene vesentlig strengere enn i de norske anbefalingene i 
retningslinjene, som er på Lden 52 dB. WHOs retningslinje anbefaler at flystøy ikke overstiger Lden 
45 dB, mens nattstøy (Lnight) ikke bør være høyere enn 40 dB. 

Helsevirkninger som er inkludert i vurderingen er: Søvnforstyrrelser, støyplage, kognitiv svekkelse, det 
vil si svekkelse av språk og læring, hjerte- og karsykdom, psykisk helse og trivsel/velvære, hørselss-
vekkelse og tinnitus, samt virkninger på foster. 

Dr. Gunn-Marit Aasvang ved FHI er en av forskerne som presenterte WHO sine resultater i Internatio-
nal Journal of Environmental Research og Public Health. 
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/WHO_reviews  
Her er en oppsummering av anbefalingene fra WHO: 

 

 
Figur 81: Recommendations WHO 
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l) SINTEF har benyttet seg av en støygrense på 52 dB Lden i sine støykart. Verdens helseor-
ganisasjon anbefaler en støygrense på 45 dB Lden for å unngå betydelige plager og syk-
dom av flystøy. 

8.2.Plagegrad	
SINTEF har et eget kapittel i konsekvensanalysen de har kalt «3.2.2 Generell plage av flystøy». De 
henviser til sin Figur 3-2 om plagegrad, som er basert på tall fra Miedama og Oudshoorn (2001). 

 

Figur 82: (Figur 3-2). Middelkurve for prosentvis antall sterkt plaget av flystøy som funksjon av ekvivalent støynivå uten-
dørs, ref. [2]. 

SINTEF har ikke oppgitt lenke til sin kilde [2] og har i tillegg feilstavet et av navnene. Publikasjonen 
kan sees her: https://doi.org/10.1289/ehp.01109409. 
Forskning som bl.a. WHO har publisert, viser at plagegraden av flystøy er adskillig større enn det 
SINTEF har lagt til grunn i sin vurdering.  
Illustrasjon nedenfor er hentet fra 

Adverse Cardiovascular Effects of Traffic Noise with a Focus on Nighttime Noise and the  
New WHO Noise Guidelines 
Annual Review of Public Health 
Vol. 41:309-328 (Volume publication date April 2020) 
First published as a Review in Advance on January 10, 2020 
https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-081519-062400  
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Figur 83: Annu. Rev. Public Health 2020. 41:309-28 

Ved 60 dB Lden viser middelkurven til SINTEF en prosentandel «sterkt plaget» på ca. 17 %. Nyere 
forskning som er anerkjent av WHO, Folkehelseinstituttet og de ledende forskere på området viser at 
prosentandelen «sterkt plaget» skal være på ca. 36 %. 
Eller for å si det på en annen måte: For at 25 % av befolkningen skal være sterkt plaget, hevder 
SINTEF at flystøyen må opp i et nivå på underkant av 65 dB. Nyere forskning viser at allerede ved i 
underkant av 55 dB vil 25 % av befolkningen være sterkt plaget. 

m) Nyere forskning viser at andelen sterkt plaget ved flystøy ved 60 dB Lden er mer enn 
dobbelt så mange i forhold til det SINTEF har skrevet i sin konsekvensanalyse 

8.3.Søvnforstyrrelser	
SINTEF har et eget kapittel om søvnforstyrrelser i konsekvensutredningen. Heller ikke dette kapittelet 
tar hensyn til nyere forskning om temaet, men baserer seg på kilder fra 1993 og 2001. SINTEF har 
f.eks. en graf som benytter en referanse fra 1993. 

3.2.1 Søvnforstyrrelser som følge av flystøy 
Det er bred internasjonal enighet om at vekking som følge av flystøy kan medføre en risiko for helse-
virkninger på lang sikt, se referanse [1,2]. Det er ikke samme enighet på hvorvidt endring av søvnstadi-
um (søvndybde) har noen negativ effekt alene, dersom dette ikke medfører vekking. 

Risiko for vekking er avhengig av hvor høyt støynivå en utsettes for (maksimumsnivå) og hvor mange 
støyhendelser en utsettes for i løpet av natten. Det er normalt store individuelle variasjoner på når folk 
reagerer på støyen. Derfor brukes oftest en gitt sannsynlighet for at en andel av befolkningen vekkes for 
å illustrere hvilke støynivå og antall hendelser som kan medføre vekking, som illustrert i Figur 3-1. 
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Figur 84: (Figur 3-1). 10 % sannsynlighet for vekking resp. søvnstadiumsendring. Sammenheng mellom maksimum innen-

dørs støynivå og antall hendelser, ref. [1]. 

Figuren viser at man tåler høyere støynivå uten å vekkes dersom støynivået opptrer sjelden. Når det blir 
mer enn ca. 15 støyhendelser i søvnperioden er ikke antallet så kritisk lenger. Da er det 10 % sjanse for 
vekking dersom nivåene overstiger 53 dB(A) i soverommet. 

SINTEF har en betraktning om at det ved mange støyhendelser (over 15 hendelser per natt) ikke ser ut 
til at antallet hendelser har noen betydning for antall vekkinger. Denne betraktningen har derfor egent-
lig ikke noen relevans for konsekvensutredningen for PNB. Ved Oslo helikopterplass, Taraldrud vil det 
være relativt få støyhendelser om natten. 
Norsk forening mot støy er uenig i påstanden fra SINTEF om at det ikke er påvist at endring av søvn-
stadium (søvndybde) har noen negativ effekt alene. 
Den opprinnelige støykonsekvensutredningen tar ikke opp i seg det store tilfanget av forskningsdata 
og støy og helsekonsekvenser som er lagt frem de siste årene. Blant flere hundre forskningsrapporter 
vil vi trekke frem forskningsrapporten fra professor i kardiologi, Thomas Münzel, universitetet i 
Mainz og hans internasjonale forskningsteam som i 2018 publiserte rapporten Environmental Noise 
and the Cardioavascular Sysem (Journal of the American College of Cardiology).  
https://www.researchgate.net/publication/322966373_Environmental_Noise_and_the_Cardiovascu-
lar_System 
Rapporten dokumenterer at også støy som man ikke våkner av,  fører til oksidativt stress, økt produk-
sjon av stresshormoner, økt blodtrykk, belastning av hjertekarsystemet, med risiko for blodpropp og 
hjerne- og hjerteslag.  
Professor Thomas Münzel var foredragsholder på vårt webinar i januar 2022. Der omtalte han både 
egne og andres forskningsrapporter om støy og helserisiko. Hans foredrag er på denne linken: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ZVhwZbV-V1-BoOj7QVEUPwTWYvjTmRw 
Det må også nevnes at TØI`s beregninger (i 2014 og 2019 ) av transportstøyens andel eksterne sam-
funnskostnader (vei, bane, båt, og lufttransport) har økt dramatisk i løpet av de siste 5 år, med 3400 %, 
grunnet at støyens helsekostnader nå er lagt inn i beregningene. Støy er nå nest største kostnadsfaktor. 
FHI om støy:  
Folkehelseinstituttet har laget en rapport i 2013 om nattstøy og søvnforstyrrelser som er langt mer re-
levant enn den SINTEF refererer til. 
https://www.fhi.no/publ/2013/nattstoy-og-sovnforstyrrelser-rappo/  
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Andelen dyp søvn og REM-søvn, som anses som de viktigste søvnstadiene, reduseres når støynivåene 
øker (Jürriens m.l., 1983; Aasvang m.l., 2011). Det er først og fremst maksimalt støynivå for enkelthen-
delser som kan predikere sannsynligheten for en endring i søvnstadium eller en oppvåkning. Figur 2.1 
(side 14) viser sammenheng mellom maksimalt støynivå fra lydstøyhendelser og sannsynlighet for 
umiddelbar innvirkning på søvn. 

 
Figur 85: Sannsynlighet for søvnstadiumendring 

n) Dr. Gunn-Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet bør benyttes som referanse for å vur-
dere hvordan helikopterstøy om natten kan forstyrre nattesøvnen. Hun regnes som en av 
de fremste ekspertene på nattestøy og søvnforstyrrelser. 
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9. Oppfølging	av	kommunenes	innspill	i	dialogmø-
ter	

PNB har avholdt dialogmøter med Nordre Follo kommune og Bydel Søndre Nordstrand som har re-
presentert Oslo kommune. I møtene har kommunene gitt PNB innspill til hva de mener bør forbedres. 
Felles for mange av tilbakemeldingene er at PNB lover å rette opp, men så skjer det lite. 
Forfatteren av notatet, styremedlem Sven Brun, deltok selv på møtet med PNB på Teams 30.03.2022, 
sammen med Bydel Søndre Nordstrand og representanter fra Bjørndal Boligsammenslutning. 
Det var styremedlem Sven Brun som tok initiativ til og har deltatt på de møtene representanter fra 
Bjørndal har hatt med Bydel Søndre Nordstrand for å gi innspill til dialogmøtene kommunene har hatt 
med PNB. 

9.1.Dårlig	tilgjengelighet	av	informasjon	
Som tidligere påpekt er mange av dokumentene knyttet til statlig plan og konsesjon nå utilgjengelig på 
nettsidene til Politiet, Regjeringen og Luftfartstilsynet. 
Bydel Søndre Nordstrand påpekte i referat fra dialogmøtet 08.01.2021 viktigheten av at informasjon 
om støyrapporter etc. er lett tilgjengelig for kommunene (og naboer av PNB). 

Anne Stine Garnes påpekte at det var viktig at informasjon skal lett tilgjengelig for kommunene. 

Nordre Follo kommune påpekte også allerede i dialogmøtet 08.01.2021 viktigheten av at kommunene 
kan vise til de formelle prosedyrene hos PNB når de mottar støyklager (side 3).  

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 års drift og deretter i forbindelse med hver kommuneplanrullering. Evalue-
ringene vil danne grunnlag for eventuell dialog om avbøtende tiltak. 

I dialogmøtet 23.04.2021 ble det igjen pekt på dårlig tilgjengelighet av informasjon på Politiets sider 
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. 

I dialogmøtet 24.10.2021 ba Bydel Søndre Nordstrand igjen om at Politiet må presentere informasjon 
fra dialogmøtene (side5) 

Informasjon til publikum 
Sofia Sand fra Oslo kommune, Bydel søndre Nordstrand ønsker at politiet kunne presentere refera-
tene fra dialogmøter med presentasjoner og rapporter samt annen informasjon mer tilgjengelig 
på nettet. De får henvendelser fra publikum som ønsker å få tidligere referater og rapporter mv. 

Politiet vil arbeide med å gjøre informasjonen mer tilgjengelig under Politiet.no, Beredskapssenteret. 

I dialogmøtet 10.12.2021 ber Bydel Søndre Nordstrand på nytt om bedre informasjon på Politiets 
hjemmesider (side 2): 

Anne Stine Garnås, Bydel Søndre Nordstrand påpekte at det var viktig at informasjon om hvor-
dan 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.  

PNB informerer om politiets hjemmesider som punkt 5 (side 5) i møtereferatet fra dialogmøtet 
10.12.2021: 

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

Ny tekst om helikopterplass til politiet.no vedlegges referatet. Politiet har forbedret beskrivelsen på po-
litiet.no om de etablerte foretrukne inn- og utflygningstraséene (VFR), samt faste inn- og utflygnings-
prosedyrer ved flygning på instrumenter (IFR). 

Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud -Versjon 1 - 09.07.2022

https://taraldrud.info/download/20210108-pnb-referat-dialogmote-revidert-20210202/
https://taraldrud.info/download/20210108-pnb-referat-dialogmote-revidert-20210202/
https://taraldrud.info/download/20211024-pnb-referat-dialogmote-3-kvartal-2021/
https://taraldrud.info/download/20211024-pnb-referat-dialogmote-3-kvartal-2021/
https://taraldrud.info/download/20211210-pnb-referat-dialogmote-4-kvartal-2021/
https://taraldrud.info/download/20211210-pnb-referat-dialogmote-4-kvartal-2021/
https://taraldrud.info/download/20211210-pnb-referat-dialogmote-4-kvartal-2021/


  Side  av 30 42

Sertifiseringsflygning/øvelser vil bli inkludert i skrivet. 

Miljøoppfølgingsplan og referat fra møtet blir offentlige dokumenter som publiseres. 

Forfatteren av notatet, Sven Brun, ba selv i dialogmøte 30.03.2022 om at referater og dokumenter fra 
dialogmøter ble gjort tilgjengelig på Politiets sider. Da lovet PNB på nytt å få orden på det, men skyld-
te på at de ikke selv hadde direkte tilgang til sidene for Politiet og PNB. 

o) Referater fra dialogmøter var inntil nylig ikke tilgjengelig på Politiets nettsider. Fortsatt 
er ikke alle dokumenter som ble behandlet på dialogmøtene, og oversendt kommunene, 
tilgjengelig på nettsidene. 

  

p) Politiet lenker til Regjeringens (gamle) sider som ikke eksisterer lengre. 
Lenke til reguleringsplan og vedlegg fungerer ikke. 
Lenkene til utredninger om støy fungerer ikke.  

 
 

 

Figur 91: Lenker fra Politiets nettside 

q) Det ser ikke ut til at støyutredningene fra planvedtaket og konsesjonen for tiden er til-
gjengelig verken på Politiets, Regjeringens eller Luftfartstilsynets nettsider. Politiet har 
ikke evnet å publisere informasjon om beredskapssenteret med den tilgjengeligheten som er 
ønsket.  

Her er lenke til nettsiden (den kan ha blitt endret siden notatet ble skrevet): 
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/  

Sidene til Politiet er ikke egnet til å sortere ut ny informasjon som legges ut. Varsler som eventuelt 
legges ut på denne nettsiden vil forsvinne i annen tekst, fordi den ikke vises øverst under egen kategori 
(overskrift). 
På dialogmøtet 10.12.2021 informerte Bydel Søndre Nordstrand om at mange av naboene til bered-
skapssenteret ikke har norsk som morsmål. Informasjonen gjaldt spesielt spørreundersøkelsen, men er 
egentlig generell for informasjonsbehovet til naboer av senteret. 

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. 

9.2.Manglende	varslingsrutiner	
I miljøoppfølgingsplanen som fulgte planvedtaket står det at varsling i driftsfasen er et krav: 

Varsling av støyende aktiviteter i driftsfasen til naboer, blant annet på internett, SMS, Vegvesenets 
infotavler langs E6, ol skal gjennomføres. 

I referatet fra dialogmøtet 08.01.2021 orienterte PNB om varsling (side 2) 
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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. 

Videre ble det sagt om varsling: 
Av ekstraordinære hendelser som vil bli varlet i de nærmeste månedene er at senteret utføre nye støytes-
ter 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 vars-
let. 

Vi kan ikke se at noen av de nevnte hendelsene ble varslet, slik PNB sa de skulle gjøre. 
I dialogmøtet 23.04.2021 sier PNB på side 3: 

… 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). 

På dialogmøtet 23.04.2021 tok Nordre Follo kommune opp ønsket om varsling 
Det er også et ønske fra kommunen om at PNB kan varsle berørte skoler og barnehager i forkant av 
støyende øvelser/aksjoner. 

Også Bydel Søndre Nordstrand tok opp behovet for varsling i samme dialogmøte 
Fra Bydel Søndre Nordstrand 
Sofia Sand orienterte fra møte med innbyggerne og politikerne, om at det også her er ønske fra innbyg-
gerne om en varslingstjeneste ved planlagte støyende hendelser fra trening eller helikopter. 

På dialogmøtet 10.12.2021 har PNB gitt følgende informasjon angående varsling i form av å abonnere 
på nyhetsvarsel (side 5): 

Sofia spurte om det var mulig å abonnere på nyhetsvarsel på "politiet.no". Det er ikke lagt til ret-
te for en slik løsning. 

En viktig del av varslingsrutiner er at det er mulig å abonnere på nyhetsvarsler. Nå er det i tillegg 
svært vanskelig å finne fram til «varslinger» på Politiets sider, fordi ny informasjon «gjemmes» på 
siden sammen med gammel informasjon.  
 
PNB mangler rutiner for å varsle naboer i henhold til bestemmelsene. Under byggeprosessen var det 
gode varslingsrutiner med SMS-varsling, mulighet til å abonnere på e-postbrev og nettsider som tyde-
lig viste aktuelle varsler og skilte den fra historisk informasjon.  
I driftsfasen oppfyller ikke Politiet noen av disse funksjonene som fantes under byggefasen. 
PNB har basert sin varsling til å opplyse kommunene og lokalpresse, men har ingen egen varslingstje-
neste som når direkte ut til lokalbefolkningen, selv om dette er påpekt og etterlyst av kommunene. 

r) I møtet med PNB på Teams 30.03.2022 pekte Bydel Søndre Nordstrand på at kommunen ikke 
har noe ansvar for å varsle sine innbyggere, slik PNB tydelig har trodd. Det er PNB som selv 
som må ha rutiner for å varsle direkte ut til naboene av beredskapssenteret. 

Landinger med luftfartøy fra Forsvaret, Redningstjenesten og Luftambulansen på Taraldrud er hendel-
ser som med fordel kunne vært varslet i forkant. Helikoptrene av typen Bell og Sea King støyer mer 
enn politihelikoptrene.  
I siste miljøoppfølgingsplan skriver PNB på side 32: 

3.8.5. Varsling av støy 

Krav: Varsling av støyende aktiviteter i driftsfasen til naboer, blant annet på internett, SMS, Veg-
vesenets infotavler langs E6 og lignede skal gjennomføres. Særlig viktig for flashbangs/eksplosiver. 

Støy fra skyting og eksplosiver opptrer på daglig basis, men gir lave nivåer ved bebyggelsen omkring 
senteret. Varsling av støyende hendelser anses dermed å være lite hensiktsmessig. 

Varslingskanal er egen informasjonsside på www.politiet.no. Det er blitt varslet i løpet året da det 
ble utført testing av skytebanene ved senteret. 
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Politiet har vært i dialog med Statens vegvesen for å se på løsninger for skilting langs E6. Det ble kon-
kludert med at dette ikke var hensiktsmessig. 

Selv om det er et krav om varsling og at det gis eksempler på type varsling med SMS og internett, ser 
det ut til at PNB forsøker å argumentere at dette ikke er nødvendig. Gjeldende bestemmelser, kommu-
nene og beboere har imidlertid påpekt at varsling er nødvendig. 

s) PNB har ingen etablert varslingstjeneste for å varsle innbyggere som tilfredsstiller bestemmel-
sene og behovene til kommuner og lokalbefolkning: 
PNB kan ikke selv «konkludere» med at varsling ikke er nødvendig når dette etterlyses 
av kommuner og lokalbefolkningen 

9.3.Spørsmål	rundt	bruk	av	fastlagte	traséer		
I referat fra dialogmøte 08.01.2021 påstår PNB at de følger traséene i utredningen (side 4) 

Helikopterflyging følger inn og utflygingstraséene, men med akutte hendelser tar de korteste vei for å 
redde liv og helse. 

På sidene til Politiet er det det opprinnelige kartet fra SINTEF som vises, uten endringer etter at KMD 
innførte restriksjoner på disse i planvedtaket: 
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/kart-som-viser-he-
likoptertrase/ 

t) Vi har tidligere i notatet påvist at det ikke er korrekt at Politiet følger avtalte traséer.  
PNB har på dette punktet, bevisst eller ubevisst, gitt direkte feilinformasjon til kommu-
nene. 

I dialogmøtet 24.10.2021 er begge kommuner opptatt av helikopterstøy (side 3) 
Malin orienterte om at Nordre Follo kommune får kopi av klagene på helikopterstøy som sendes politi-
et. De har observert at det er klager på helikoptertrafikk som mottas og ikke på skytestøy. De får 
spørsmål om hvorfor ikke politiet tar hensyn når de flyr ut, især om natten og må politiet alltid 
benytte helikopter. 

Det ble ytret ønske fra begge kommunene om å få en gjennomgang om hvordan helikoptertjenesten 
operer fra senteret. Dette gjelder spørsmål om trasevalg, flyging om natten, øvelsesoppdrag mv. 

I dialogmøtet 10.12.2021 påpeker Bydel Søndre Nordstrand på nytt at det er helikopterstøy som er 
hovedproblemet (side 4): 

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. 

u) Vi kan ikke se at PNB har fulgt opp sine løfter om å utdype prosentvis fordeling av helikop-
terbevegelser på dag- og nattestid i siste miljøoppfølgingsplan. Igjen blir det brukt tall fra 
konsekvensutredningen, som etter våre tall ikke stemmer overens med den virkelige si-
tuasjonen ved senteret. 
Det ser ut til at det er et generelt problem at PNB forsikrer kommunene om at de skal 
rette opp i påpekte problemer, uten at dert etterpå blir gjort noe som helst fra PNB sin 
side for å rydde opp i det. 

9.4.PatruljeYlyvning	
Bydel Søndre Nordstrand var bekymret over mengden patruljeflyvning i dialogmøtet 10.12.2021. 

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. 

Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud -Versjon 1 - 09.07.2022

https://taraldrud.info/download/20210108-pnb-referat-dialogmote-revidert-20210202/
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/kart-som-viser-helikoptertrase/
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/kart-som-viser-helikoptertrase/
https://taraldrud.info/download/20211024-pnb-referat-dialogmote-3-kvartal-2021/
https://taraldrud.info/download/20211210-pnb-referat-dialogmote-4-kvartal-2021/


  Side  av 33 42

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. 

I dialogmøtet på Teams 30.03.2022 viste Sven Brun til en flyvning som et politihelikopter hadde utført 
dagen før vårt møte. Lederen for Politiets helikoptertjeneste kunne ikke svare på hvorfor denne flyv-
ningen var utført slik den ble.  

v) Dessverre ser det ut til at PNB, bevisst eller ubevisst, også i forbindelse med patrulje-
flyvning gir direkte feilinformasjon til kommunene.  

9.5.Tilbakemelding	på	støyklager	
PNB sa i dialogmøte 23.04.2021 at de ved klager på helikopterstøy svarer ut klagene med type opp-
drag og hvorfor det er avvik fra bruk av fastsatte traséer. 

Oslo politidistrikt svarer ut klagene med type oppdrag og hvorfor det er avvik fra bruk av fastsatte tras-
ser. 

Vi er usikre på om dette faktisk etterleves og om Politiets helikoptertjeneste har oversikt over hvilke 
traséer som benyttes. 

9.6.Manglende	evaluering	etter	ett	års	drift	
Nordre Follo kommune påpekte allerede i dialogmøte 08.01.2021 viktigheten av at kommunene kan 
vise til de formelle prosedyrene hos PNB når de mottar støyklager og at det vil foretas evaluering etter 
ett års drift, der bl.a. støyplager vil bli evaluert (side 3).  

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 fore-
tas etter ett års drift og deretter års drift og deretter i forbindelse med hver kommuneplanrullering. 
Evalueringene vil danne grunnlag for eventuell dialog om avbøtende tiltak. 

Det er departementet som har ansvaret for denne evalueringen. 
Også i dialogmøtet 23.04.2021 pekte kommunene igjen på at PNB følger opp vedtak i reguleringspla-
nene med hensyn til støyoppfølgingsplan og evaluering av støybelastning etter ett års drift. 

w) PNB har ikke utført noen evaluering av støy fra helikopter etter ett års drift, på tross av 
at kommunene har påpekt viktigheten av dette. Støyoppfølgingsplan for driftsfasen virker 
ukomplett med hensyn til helikopterstøy. 

10.Avvik	fra	regelverk	og	bestemmelser	
Vi har sett på de bestemmelser og regler som vi mener Oslo helikopterplass, Taraldrud er pålagt å føl-
ge. Videre har vi sammenlignet de forutsetningene som ligger til grunn for konsekvensutredningen 
med den faktiske virksomheten som har foregått 
Nedenfor er en liste over de avvikene som Norsk forening mot støy mener er mest alvorlige og som 
tydeligst bryter med bestemmelsene i konsesjon og planvedtak. 

A. Politiets helikoptertjeneste har ikke utarbeidet og dokumentert nye traséer i henhold til 
vedtakene i statlig reguleringsplan og konsesjon om helikopterplass. 
Det ser ikke ut til å være tatt hensyn til bestemmelsen om at trasé over Grønliåsen skal 
benyttes minst mulig. Det ser heller ikke ut til at bestemmelsen om at flyvninger skal 
gjennomføres slik at de medfører minst mulig ulempe for omgivelsene blir etterlevet slik 
det har vært forventet. 

Heller ikke miljøoppfølgingsplanen versjon 100, datert 31.01.2022 har dokumentert nye traséer, selv 
om de selv har dokumentert at de i henhold til konsesjon har ansvar for at slike traséer utarbeides. 
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B. Politiets helikoptertjeneste har, etter det vi kan se, ikke utarbeidet retningslinjer for bruk av 
helikoptertraséene, slik miljøoppfølgingsplanen fra statlig plan krever. 

Slike retningslinjer og generelle retningslinjer for hva som blir ansett som nødvendige oppdrag er 
forespurt av Hanne Sofie Logstein i det møtet vi hadde med Bjørndal Boligsammenslutning, Bydel 
Søndre Nordstrand og Beredskapssenteret 30.03.2022, men hun fikk ikke svar på dette. 
Heller ikke miljøoppfølgingsplanen versjon 100, datert 31.01.2022 har beskrevet noen retningslinjer 
for bruk av helikoptertraséene. 

C. Politiets helikoptertjeneste har ikke gjort nye støyberegninger, basert på den aktivitet som 
har foregått siste år. Det er oppført som krav i miljøoppfølgingsplanen. 

Miljøoppfølgingsplanen versjon 100, datert 31.01.2022 skriver at det er viktig at støyoppfølgingsplan 
for driftsfasen med evaluering foreligger. Det er utført tredjepartskontroll av støy fra skytebaner, tre-
ningsgranater og eksplosiver, men det foreligger ingen slik oppfølging av støyen fra helikoptre. 
Erfaringene fra naboene er at det er helikoptre som skaper de største støyplagene. Det er også doku-
mentert i dette notatet at virksomheten til Politiets helikoptertjeneste avviker fra det som var forutset-
ningene i konsekvensutredningen. Likevel er det ikke utarbeidet nye støyberegninger, basert på den 
aktiviteten som har foregått med helikoptre etter ett års drift. 

D. Politiets helikoptertjeneste har ikke gjort evaluering av støybelastninger i omgivelsene 
etter ett års drift, slik miljøoppfølgingsplanen har satt som krav og kommunene har po-
engtert viktigheten av. 

Beredskapssenteret har med andre ord ikke utarbeidet nye støyberegninger og evaluering av støybe-
lastningen for den virksomheten som naboene av senteret har rapportert har vært mest plagsom. 

E. I dialogmøtene har PNB manglet vilje eller evne til å rette opp de påpekte problemer som 
er tatt opp av kommunene.  
PNB har, bevisst eller ubevisst, i flere tilfeller kommet med direkte feilinformasjon til 
kommunene. 
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11.Politiets	søknad	om	utvidet	konsesjon	
Politiets helikoptertjeneste har sendt et brev, datert 15.02.2022, til Luftfartstilsynet der de ber om end-
ringer av konsesjon for Oslo Helikopterplass, Taraldrud . En mer offisielt utformet søknad er sendt 11

fra POD, datert 23.06.2022.  I brevet fra POD er punktet med ønske om trening fjernet. 12

Endringene som Politiet ber om, kan oppsummeres i tre punkter: 
i) De ber om økning av antall flybevegelser per år fra 2250 til 2700 (økning på 20%) 
ii) De ber om at begrensningene på 56 flybevegelser per uke vurderes fjernet eller justert til for-

skjellige sesongvariasjoner 
iii) De har et ønske om å trene og samhandle med andre luftressurser på Taraldrud 

Norsk forening mot støy mener alle disse ønskene om endringer i konsesjonen bryter med forutsetnin-
gene i konsekvensutredningen, statlig reguleringsplan og opprinnelig konsesjonsvedtak. 

i. En økning av antall flybevegelser vil bryte med forutsetningene i konsekvensutredningen og 
planvedtak. 
Konsekvensutredningen har beskrevet prognose for fremtidig situasjon og gir dermed et pre-
miss for den støyvurderingen som er utført (side 24). 

Det legges til grunn at det ikke vil skje noen endring i beregningsgrunnlaget de første 10 – 20 årene 
etter at denne situasjonen er etablert. Dette betyr at støyen for en fremtidig prognose¬situasjon vil 
være identisk med situasjonen like etter oppstart. 

ii. En fjerning av begrensninger per uke vil bryte med forutsetningene i konsekvensutredningen 
og planvedtak 
I konsesjonssøknaden fra Politidirektoratet 15.08.2017 opplyses det  

«Erfaringer fra Gardermoen viser også at det er liten variasjon i månedlig trafikk og ingen variasjon 
over ukedagene» 

Politiets helikoptertjeneste påstår derimot på sin side i søknad om utvidet konsesjon 
«Det er store sesongvariasjoner gjennom året på antall flygninger per uke. I vintermånedene er opp-
dragsmengden til helikoptertjenesten lavere, samt at været oftere setter begrensninger.» 

iii. Trening og samhandling med andre luftressurser på Taraldrud vil være et brudd på bestemmel-
sene i planvedtaket. 
Ifølge statlig reguleringsplan er det ikke anledning til å drive trening med helikopter ved sente-
ret, verken Politiets egne helikopter eller fra andre luftressurser. 
I planvedtaket fra KMD 18.08.2017 står det på side 8: 

«Helikoptrene ved senteret vil være i operativ tjeneste, og skal ikke drive trening ved senteret.» 

Det virker som at statlig reguleringsplan for PNB og konsekvensutredningen for helikopterstøy ikke 
har fanget opp behovene og ønskene til Politiets helikoptertjeneste fullt ut. Konsekvensen er blitt en 
dårligere løsning både for Politiet og naboene av PNB enn dersom utredningen for statlig regulerings-
plan hadde vært utført grundigere og mer korrekt etter anbefalinger - og ved at høringssvarene fra 
planprosessen hadde vært tatt mer på alvor og at utredningen var revidert etter høringsrunden. 

x) Bestemmelser i en statlig reguleringsplan kan, etter vår mening, ikke oppheves eller end-
res av Luftfartstilsynet/Samferdselsdepartementet i form av en endring i konsesjon for 
helikopterplassen. 
Søknaden om endring av konsesjon må derfor avvises. 

 https://taraldrud.info/download/20220215-politiet-soknad-om-endring-av-konsesjon-oslo-helikopterplass-ta11 -
raldrud/ 

 https://taraldrud.info/download/20220623-pod-endring-i-konsesjonssoknad/ 12
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12.Konklusjoner	
Dessverre har Norsk forening mot støy flere ganger observert at bestiller av konsekvensutredninger har 
lagt sterke føringer for rapporten. På den måten har det noen gang vært laget en slags forhånds-kon-
klusjon av bestiller. Den som utfører konsekvensutredningen, får da i oppgave å bygge opp om kon-
klusjonen som er bestemt på forhånd. Det må undersøkes om dette har skjedd med Oslo helikopter-
plass, Taraldrud. 
Vi mener Støyforeningens «varmekart» i kapittel 4 gir et korrekt bilde av virksomheten til Politiets 
helikoptertjeneste og valg av traséer. Kartet er laget med grunnlag i et uttrekk av over 27.000 data-
punkter fra perioden juni 2021 – mai 2022. 
Bestemmelsen i statlig reguleringsplan, om at flyvninger skal gjennomføres slik at de medfører minst 
mulig ulempe for omgivelsene, ser ikke ut til å være fulgt opp av Politiets helikoptertjeneste. Det flys 
nærmere bebyggelsen på Bjørndal i Oslo enn konsekvensutredning og dermed statlig reguleringsplan 
og konsesjonen beskriver og støyutredning forutsetter. 
Forutsetningene i konsekvensutredningen for helikopterstøy stemmer ikke overens med hvordan Poli-
tiets helikoptertjeneste driver sin virksomhet. Konklusjonene i konsekvensutredning, statlig plan og 
konsesjon kan dermed være feilaktige i og med at forutsetningene for konsekvensutredningen ikke er 
oppfylt. Det er dermed stor usikkerhet om hvilke konsekvenser det får for støysituasjonen og hva slags 
støyplager Politiets helikoptertjeneste faktisk påfører naboene av beredskapssenteret og hos beboerne i 
de traséer som faktisk brukes. 
Konsekvensutredningen har basert seg på feil forutsetninger, feil grunnlagsdata og har ikke i stor nok 
grad tatt hensyn til Politiets eget behov. Dette kan sees som et resultat av at framdriftsplanen for be-
redskapssenteret la vekt på rask implementering og at budsjettet skulle holdes. Dette kommer også 
fram av evalueringen av prosjektet der det påpekes at kvaliteten på prosjektet har måttet bøte for de 
andre prioriteringene. 
Konsekvensutredningen for helikopterstøy kan ikke sies å gi ikke et korrekt bilde av hvilken støy som 
naboene til Politiets Nasjonale Beredskapssenter opplever. Det er særlig befolkningen på Bjørndal, 
Mortensrud, Nordstrand, Bekkelagshøgda og Lambertseter i Oslo som er utsatt for helikopterstøy. 
Det har også foregått lavtflyvning over bebyggelse om kveld og natt. Data innhentet av Støyforenin-
gen til vår database kan dokumentere når dette har foregått og i hvilken høyde det er flydd. På Bjørn-
dal har lavtflyvende helikopter, som ikke var på oppdrag, utløst en bilalarm på grunn av støy og vibra-
sjoner. 

Politiets Nasjonale Beredskapssenter har ikke kapasitet til prosedyrer som tar vare på støyhensynene 
på en tilstrekkelig god måte.  

Det er vedtatt at det skal utarbeides nye støyberegningene etter ett års drift, basert på den akti-
viteten som har foregått siste år. Det skal også gjøres en evaluering av støybelastningen i omgi-
velsene i forbindelse med dette. 
Vi mener det må utarbeides en helt ny konsekvensutredning for å kunne utføre den pålagte 
støyberegningen og evalueringen av støybelastning. Premissene for og i konsekvensutredningen, 
samt referanser til forskning på støyplager har vist seg å være feilaktige og ikke gi et korrekt 
utgangspunkt for en utredning. 
De avvik som er avdekket må rettes opp før det kan være aktuelt å vurdere å behandle endring 
av konsesjon. En eventuelt senere søknad om endring av konsesjon må basere seg på ny støybe-
regning og evaluering av støybelastning. 
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1.Dokumenter	fra	statlig	reguleringsplan	og	kon-
sesjon	

Planprosessen for Politiets Nasjonale Beredskapssenter er etter plan- og bygningsloven gjennomført 
som statlig reguleringsplan, med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som forslagsstiller og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som plan- og vedtaksmyndighet. 
Konsesjon for helikopterplassen er behandlet av Luftfartstilsynet (CAA) og vedtatt av Samferdselsde-
partementet. 

i) Aktuelle	dokumenter	
Dokumentene på sidene til regjeringen er ikke tilgjengelig på sine opprinnelige lenker, men noen er 
flyttet til et dokumentarkiv. Sidene på Regjeringen er tilgjengelig via Internet Archive: Wayback 
Machine , men lenkene til pdf-dokumentene fungerer dessverre ikke. 13

Vi kan dessverre ikke se at alle dokumentene for reguleringsplanen for tiden er tilgjengelig på Regje-
ringens sider, Politiets nettside som omhandler beredskapssenteret eller på sidene til Luftfartstilsynet 
som har godkjent helikopterplassen. 
Dokumentene er imidlertid gjort tilgjengelig på informasjonssiden Taraldrud.info: 

https://taraldrud.info/pnb-statlig-reguleringsplan 
https://taraldrud.info/helikopterplass-konsesjon/ 
https://taraldrud.info/politiets-nasjonale-beredskapssenter/dialogmoter/ 

ii) Bestemmelser	for	virksomheten	ved	Oslo	helikopterplass,	Taraldrud		
• Vedtak av statlig reguleringsplan Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) ved Taraldrud, 

vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 18.08.2017  14

• Vedtak av konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud, vedtatt av Samferdselsdepartementet 
19.09.2018  15

iii)Andre	dokumenter	dette	notatet	baserer	seg	på	og	henviser	til	
• Konsesjonsutredning for helikopterstøy, vedlegg 10 til statlig reguleringsplan   16 17

• Miljøoppfølgingsplan, vedlegg 15 til statlig reguleringsplan, datert 19.07.2017  18

• Miljøoppfølgingsplan versjon 100 datert 31.01.2022.  19

• Planvedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, 
vedtatt av KMD 18.08.2017  20

• Reguleringsbestemmelser for statlig reguleringsplan, vedtatt av KMD 18.08.2017  21
  

 https://web.archive.org/web/20210619222830/https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/ 13

 https://taraldrud.info/pnb-statlig-reguleringsplan/ 14

 https://taraldrud.info/helikopterplass-konsesjon/ 15

 https://taraldrud.info/download/vedlegg-10-helikopterstoy-politiets-nasjonale-beredskapssenter/ 16

 https://hdl.handle.net/11250/2465654 17

 https://taraldrud.info/download/vedlegg-15-miljooppfolgingsplan-politiets-nasjonale-beredskapssenter/ 18

 https://taraldrud.info/download/pnb-miljooppfolgingsplan-versjon-100-20220131/ 19

 https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-planvedtak-politiets-nasjonale-beredskapssenter/ 20

 https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-reguleringsbestemmelser-pnb/ 21
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• Oversendelsesbrev til Luftfartstilsynet, sendt av Politidirektoratet (POD) 21.08.2017  22

• Konsesjonssøknad for helikopterlandingsplass, sendt av POD 15.08.2017  23

• Utkast konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud  24

• Konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud, vedtatt av Samferdselsdepartementet 
19.09.2018  25

• Politiets helikoptertjenestens søknad om endring i konsesjon, sendt Luftfartstilsynet 
15.02.2022  26

• Søknad om endring i konsesjon, sendt fra POD til Luftfartstilsynet 23.06.2022  27

• Historisk retningslinje T-1442/2016, gjeldende versjon da konsekvensutredning ble utarbeidet 
i 2017  28

• Historisk veileder M-128, gjeldende når konsekvensutredning ble utarbeidet i 2017  29

• Siste gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)  30

• Siste gjeldende veileder om behandling av støy i arealplanlegging (M-2061)  31

 

 https://taraldrud.info/download/20170821-pod-oversendelsesbrev_soknad_helikopterplass/ 22

 https://taraldrud.info/download/20170815-pod-konsesjonssoknad-helikopterlandingsplass/ 23
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 https://taraldrud.info/download/20180919-sd-konsesjon-oslo-helikopterplass-taraldrud/ 25

 https://taraldrud.info/download/20220215-politiet-soknad-om-endring-av-konsesjon-oslo-helikopterplass-ta26 -
raldrud/ 

 https://taraldrud.info/download/20220623-pod-endring-i-konsesjonssoknad/ 27

 https://taraldrud.info/download/t-1442-2016-retningslinje-for-arealplanlegging/ 28

 https://taraldrud.info/download/m-128-2014-revidert-2017/ 29

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/30

id2857574/ 

 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-31

av-stoy-i-arealplanlegging/ 
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2. Innsamling	og	analyse	av	trafikkdata		
Innhenting av data er gjort for å kunne analysere virksomheten til Politiets helikoptertjeneste ved Oslo 
helikopterplass, Taraldrud (ENTX). 
I dette notatet er det stort sett benyttet trafikkdata for ett år, fra juni 2021 til mai 2022, selv om det er 
innhentet trafikkdata også for tidligere perioder. Dette er gjort for at ikke «innkjøringsfasen» for be-
redskapssenteret skal komme med. Det er også hensiktsmessig å begrense seg til ett års drift, dvs. den 
perioden som reguleringsplanen har satt for å utføre ny støyutredning. 
Det er en rekke mottakere, både offentlige og private, for slik flytrafikk i Oslo-området. Bl.a. har 
folkeaksjonen «Stopp støyen» en mottaker på Bjørndal i Oslo og planlegger å plassere ut flere motta-
kere for å forbedre dekningen av trafikk nær beredskapssenteret. Norsk forening mot støy har også 
utplassert en mottaker i Oslo. 
Det er forfatteren av notatet, Sven Brun, styremedlem i Norsk forening mot støy (Støyforeningen), 
som har innhentet data fra slike mottakere via ADS-B Exchange .  32

Jfr. forordning (EU) 2020/587 og forskrift FOR-2020-06-24-1360 i Lovdata om bruk av transpondere, 
ADS-B-protokollen og krav til identifikasjon av luftfartøy.  33

Data er innhentet fra ADSB Exchange som json-filer (JavaScript Object Notation), én fil for hver dag 
og hvert helikopter. 
Data er tolket og omformet og deretter overført til en database ved å benytte API’et beskrevet på 
ADSB Exchange sine sider: 
https://www.adsbexchange.com/version-2-api-wip/ 
Det er bl.a. brukt Python-script for å omforme data. 
Datafilene fra ADS-B Exchange er tolket og samlet i en database for videre analyse. Den visuelle de-
len av løsningen benytter Google Map og den SDK’en og API’et som finnes for å programmere med 
Google sin løsning. Videre er det utstrakt bruk av SQL-spørringer mot databasen for å analysere og 
trekke ut ønsket informasjon. 
Data fra databasen er trukket ut ved hjelp av dynamiske SQL-spørringer til filer som omformet og lest 
inn i web-format via java-script. 
Løsningen er utviklet i samarbeid med to programmere som har tilknytning til Stopp støyen og Bjørn-
dal. 
I løsningen er det mulig å visuelt presentere hvilke inn- og utflyvningstraséer som Politiets helikopter-
tjeneste benytter.  Videre kan løsningen kartlegge bl.a. flyvninger i lav høyde over bebyggelse, flyv-
ninger om kveld og natt med mer. Flyhøyde er beregnet ut ifra rapportert flyhøyde fra helikoptre. Det 
er det innhentet data via Google API for å finne terrenghøyde ved hvert enkelt datapunkt med opplys-
ninger om dette er et område med bebyggelse. Dermed er det mulig å følge opp om helikoptre flyr la-
vere enn bestemmelsene i European Aviation Safety Agency (EASA)  34

Politihelikopteret er underlagt bestemmelsene i SERA.5005 Visual flight rules (side 57): 
(f) Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the competent aut-
hority, a VFR flight shall not be flown: 

(1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons 
at a height less than 300 m (1 000 ft) above the highest obstacle within a radius of 600 m from the 
aircraft; 

(2) elsewhere than as specified in (1), at a height less than 150 m (500 ft) above the ground or wa-
ter, or 150 m (500 ft) above the highest obstacle within a radius of 150 m (500 ft) from the aircraft. 

 https://www.adsbexchange.com/ 32

 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-24-1360 33

 https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-standardised-eu34 -
ropean-rules-air-sera
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I notatet er det bare kart for å vise trasévalg ved hjelp av «varmekart» som er brukt fra Støyforenin-
gens løsning. 
Det har til tider vært litt dårlig dekning for måling av trafikken og det kan være enkelte målinger som 
er misvisende. I data-uttrekket er det gjort forsøk på å «vaske» dataene for å fjerne slike målinger og 
forbedre kvaliteten. «Stopp støyen» planlegger å komplettere sin mottaker på Bjørndal med flere mot-
takere omkring beredskapssenteret for å forbedre datakvaliteten, særlig informasjon i forbindelse med 
start og landing. 
Det er innhentet data for alle tre politihelikoptre. Alle tre helikoptrene er av typen AgustaWestland 
AW169. 

LN-ORA (HEP01, icao: 479C1E, serienummer: 69089, tidligere I-RAIV) 
LN-ORB (HEP02, icao: 479B34, serienummer: 69092, tidligere I-EASV) 
LN-ORC (HEP03, icao: 478058, serienummer: 69096, tidligere I-EASK)  
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3.Samlet	liste	med	mulige	avvik	fra	løpende	tekst	
Liste av de viktigste avvik er listet opp i kapittel 10. 
Her er en liste over mulige avvik som er markert i løpende tekst: 
a) Politiets helikoptertjeneste har ikke utarbeidet og dokumentert nye traséer med retningslinjer for 

bruk og har dermed ikke fulgt opp konsesjonsbestemmelsene.  
I miljøoppfølgingsplan datert 31.01.2022 og Politiets nettsider er det traséene fra opprinnelig kon-
sekvensutredning som følger med som illustrasjon.  

b) Traséen Nord B fra konsekvensutredningen blir nærmest ikke er benyttet.  
Politihelikoptrene benytter en annen, udokumentert og ikke utredet, trasé mot nord-øst enn det 
konsekvensutredningen har lagt opp til. I stedet for å starte mot sør, flyr helikoptrene direkte nord-
øst og flyr dermed nærmere bebyggelsen på Bjørndal enn det konsekvensutredningen forutsetter. 

c) Trafikken som følger Nord A over Grønliåsen flyr nærmere bebyggelsen på Bjørndal enn det 
som er nødvendig. Det ser ut til at denne traséen er mye brukt, til tross for at statlig regulerings-
plan av 18.08.2017 har en bestemmelse om at «Traséen over Grønliåsen skal ikke benyttes mer 
enn nødvendig».  

d) På tross av at det innrømmes i konsesjonssøknaden at utsatte boliger på Bjørndal vil få støynivå 
opp mot 80 dB, flyr Politiets helikoptertjeneste nærmere boligene på Bjørndal enn det konse-
sjonssøknaden opplyser, både ved trasé Nord A og ved en ny trasé som ser ut til å erstatte Nord B 
Dette mener vi er et klart brudd på planvedtak og konsesjonen som har bestemt at flyvnin-
ger skal foretas slik at de medfører minst mulig ulempe for omgivelsene. 

e) Trasé for instrument innflyvningsprosedyre, IFR/SID, er lagt over Grønliåsen. Vi mener det er et 
brudd på intensjonen i planvedtaket som ble gjort av KMD.  

f) Vi mener at et støykart som enten var basert på grenseverdiene til WHO, var korrekt utført etter 
veileder M-2061 eller var basert på virkelig flyvemønster, ville vist at deler av Bjørndal vil være i 
gul støysone. 

g) Politiets helikoptertjeneste har selv rapportert at de har oversteget antallet flybevegelser i konse-
sjonen. For 2021 har de rapportert om 2316 flybevegelser, som er en overskridelse på 66 flybeve-
gelser (3 %). 

h) Politiets helikoptertjeneste bør rapportere flybevegelser per uke i tillegg til per måned. I kon-
sesjonen settes det krav til antall flyvninger per uke, så det må være mulig å kontrollere om disse 
bestemmelsene blir etterfulgt. 

i) For hver måned bør det, etter vår mening, også vises totalt antall akkumulerte flybevegelser fra 
den måneden og ett år tilbake i tid (løpende antall flybevegelser per år for hver måned). Løpende 
antall flybevegelser for ett år bør til enhver tid holde seg innenfor rammene i konsesjonen, slik vi 
tolker teksten i bestemmelsene. 

j) Politiets helikoptertjeneste bør også rapportere hvilke traséer som er brukt for inn- og utflyv-
ning, med fordeling av trafikk på de valgte traséene. Det må være mulig å kontrollere om pre-
missene i konsekvensutredningen og etterlevelse av vedtatte traséer og fordeling mellom disse. 

k) Det bør defineres en minstehøyde for flyvning nær bebyggelsen på Bjørndal og andre utsatte 
boligområder. Det må lages føringer slik at det sørges for at flyvning gir minst mulig støy og 
ulemper, i henhold til planvedtaket  

l) SINTEF har benyttet seg av en støygrense på 52 dB Lden i sine støykart. Verdens helseorganisasjon 
anbefaler en støygrense på 45 dB Lden for å unngå betydelige plager og sykdom av flystøy. 

m) Nyere forskning viser at andelen sterkt plaget ved flystøy ved 60 dB Lden er mer enn dobbelt så 
mange i forhold til det SINTEF har skrevet i sin konsekvensanalyse 

n) Dr. Gunn-Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet bør benyttes som referanse for å vurdere hvor-
dan helikopterstøy om natten kan forstyrre nattesøvnen. Hun regnes som en av de fremste eksper-
tene på nattestøy og søvnforstyrrelser. 
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o) Referater fra dialogmøter var inntil nylig ikke tilgjengelig på Politiets nettsider. Fortsatt er ikke 
alle dokumenter som ble behandlet på dialogmøtene, og oversendt kommunene, tilgjengelig på 
nettsidene. 

p) Politiet lenker til Regjeringens (gamle) sider som ikke eksisterer lengre. 
Lenke til reguleringsplan og vedlegg fungerer ikke. 
Lenkene til utredninger om støy fungerer ikke.  

q) Det ser ikke ut til at støyutredningene fra planvedtaket og konsesjonen for tiden er tilgjengelig 
verken på Politiets, Regjeringens eller Luftfartstilsynets nettsider. Politiet har ikke evnet å publise-
re informasjon om beredskapssenteret med den tilgjengeligheten som er ønsket.  

r) I møtet med PNB på Teams 30.03.2022 pekte Bydel Søndre Nordstrand på at kommunen ikke har 
noe ansvar for å varsle sine innbyggere, slik PNB tydelig har trodd. Det er PNB som selv som må 
ha rutiner for å varsle direkte ut til naboene av beredskapssenteret. 

s) PNB har ingen etablert varslingstjeneste for å varsle innbyggere som tilfredsstiller bestemmelsene 
og behovene til kommuner og lokalbefolkning: 
PNB kan ikke selv «konkludere» med at varsling ikke er nødvendig når dette etterlyses av 
kommuner og lokalbefolkningen 

t) Vi har tidligere i notatet påvist at det ikke er korrekt at Politiet følger avtalte traséer.  
PNB har på dette punktet, bevisst eller ubevisst, gitt direkte feilinformasjon til kommunene. 

u) Vi kan ikke se at PNB har fulgt opp sine løfter om å utdype prosentvis fordeling av helikopterbe-
vegelser på dag- og nattestid i siste miljøoppfølgingsplan. Igjen blir det brukt tall fra konse-
kvensutredningen, som etter våre tall ikke stemmer overens med den virkelige situasjonen 
ved senteret. 
Det ser ut til at det er et generelt problem at PNB forsikrer kommunene om at de skal rette 
opp i påpekte problemer, uten at dert etterpå blir gjort noe som helst fra PNB sin side for å 
rydde opp i det. 

v) Dessverre ser det ut til at PNB, bevisst eller ubevisst, også i forbindelse med patruljeflyvning gir 
direkte feilinformasjon til kommunene.  

w) PNB har ikke utført noen evaluering av støy fra helikopter etter ett års drift, på tross av at kommu-
nene har påpekt viktigheten av dette. Støyoppfølgingsplan for driftsfasen virker ukomplett med 
hensyn til helikopterstøy. 

x) Bestemmelser i en statlig reguleringsplan kan, etter vår mening, ikke oppheves eller endres av 
Luftfartstilsynet/Samferdselsdepartementet i form av en endring i konsesjon for helikopterplassen. 
Søknaden om endring av konsesjon må derfor avvises.
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