
Jeg viser til Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale 
beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune.   

Jeg bor med familien på Bjørndal, Søndre Nordstrand og huset vårt ligger i Meklenborglia i den 
sørlige delen av bebyggelsen ca 800 meter fra Taraldrud. Vi er aktive brukere av marka og går jevnlig 
turer over E6 til Ski kommune og over Taraldrudåsen eller mot Oppegård på samme side av E6 som 
Bjørndal. Kommunegrensen ligger ca 300 meter fra huset vårt. Jeg har bodd på Bjørndal siden 1997 
og vært engasjert i nærmiljøet, i det siste hovedsakelig som redaksjonsmedlem for nettstedet 
Bjorndal.no og administrator for Facebookgruppen «Det skjer på Bjørndal (og omegn)» som har ca 
2 800 medlemmer.  

Jeg har lest gjennom forslaget til nytt beredskapssenter og forstår behovet for et sted hvor politiet 
kan samle ressursene, øve og der helikoptrene kan være stasjonerte.  Det er heller ikke vanskelig å 
forstå at det er en viss utålmodighet knyttet til å få senteret realisert med tanke på tiden som har 
gått siden terroranslaget mot Regjeringskvartalet og på Utøya. Samtidig er jeg betenkt over de 
mulige konsekvensene etableringen av beredskapssenteret slik det er foreslått, vil ha på oss som bor 
i nærområdet. Den største bekymringen er knyttet til støy fra skyting og sprengninger på dag- og 
kveldstid og helikoptertrafikken gjennom hele døgnet.  

Jeg har tidligere vært politisk representant i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand der vi så oss nødt til 
å gå inn for å legge ned skytebanen som lå i Prinsdal for noen år tilbake. Det var en tung beslutning 
siden mange, og også ungdom, brukte banen. Skytebanen lå også der lenge før boligene ble bygget 
og det var skyting kun to ganger i uken, totalt tre timer. Likevel var støyen så plagsom, til og med for 
beboere på Bjørndal, på andre siden av åsen, at den måtte bort. Senere har det vært flere forsøk på å 
finne egnet lokalisering for å reetablere skytebanen, og bl.a. ganske nære Taraldrud, men disse har 
blitt forkastet på grunn av at støybelastningen for nærliggende boligområder m.m. vil bli for stor. 
Planen er nå å lage en innebygget skytebane ved Åsland som erstatning for skytebanen i Prinsdal. 
Denne vil ligge vel ligge under en kilometer fra beredskapssenteret.   

Bjørndal er i utgangspunktet ganske skjermet for støy og med store friområder/marka rundt. Dette 
har også vært grunnen til at flere av oss har valgt å bosette oss her. Likevel er det en del støy fra E6 
og det har kontinuerlig vært bygget nye boliger på Bjørndal over mange år, med sprengninger av 
tomter m.m. Akkurat nå knuses stein ifm at Selvaag bygger nye rekkehus på Bjørnåsen rett ved 
idrettsparken. Lenge var det et pukkverk på Åsland som lagde mye bråk. Pukkverket ble avløst av 
Bane Nor som bygger Follobanen med tuneller fra Åsland, under husene våre og inn til Grønliåsen. 
Sprengningsarbeidene foregikk over hele døgnet hele uken i mange måneder, med unntak av 
innsovningsperioden kl 23 til 01 og fra lørdag kveld til mandag morgen. Vi visste aldri når 
sprengningene kom og det var en helt ekstraordinær belastning å bli vekket opptil flere ganger hver 
natt og der det noen ganger var umulig å få sove igjen etter å ha blitt vekket. Siden det også ble 
sprengt på dagtid, var det ikke alltid mulig å ta igjen søvn da. Når søvnmangelen var helt prekær 
måtte noen av oss forlate familien og sove borte.  En grunn til at vi har holdt ut, er at vi har visst at 
støyen har vært tidsbegrenset. Støyen fra beredskapssenteret vil være permanent, og med tanke på 
at politiet egentlig vil trene med skyting og sprenge med større ladninger enn det som er oppgitt i 
planprogrammet, er det grunn til å tro at støybelastningen ikke vil bli mindre i årene som kommer, 
men heller tilta i styrke. Det meste av støyen er på dagtid da folk flest er på jobb eller skole. Det er 
imidlertid en del som jobber skift og som er avhengig av å sove på dagen. Den nærmeste barnehagen, 



Taraldrud, som ifølge oversikten presentert på møtet er den som vil bli mest utsatt for støy, har satt 
krav om at det ikke skal være støy i barnas sove- og uteleketid mellom kl 10 og 14. Dette faller 
sammen med de tidspunktene det er foreslått å ha høyest aktivitet med støy på beredskapssenteret.  

23. mai var det et folkemøte for beboere på Bjørndal ang. beredskapssenteret og møtet hadde nok 
som formål å berolige oss som bor her. Det ble bl.a. poengtert at ingen kommer til å få hørselskader 
av støyen, men det var det vel ingen i forsamlingen som var bekymret for og det er bare 
provoserende å bruke tid på å dokumentere noe som ingen betrakter som et problem. Dessuten kom 
vi kanskje ikke til å våkne av helikoptrene dersom vi holder vinduene lukket om natten. Flere av 
boligene på Bjørndal har soverommene i øverste etasje der det blir svært varmt om sommeren 
dersom vinduene skal holdes lukket. Etter at Bane Nor sprengte tunell under huset vårt, har 
mengden Radon (en usynlig og luktfri gass som er kreftfremkallende) steget og til over tiltaksgrensen 
i huset vårt. Bane Nor nekter for at dette har noe med deres aktiviteter å gjøre og vil ikke foreta seg 
noe. Ett av barna våre har vært alvorlig syk og gjennomgått behandling som gjør vedkommende 
ekstra sårbar for påvirkning. Legen advarte f.eks. sterkt mot evt. å begynne å røyke. Det er derfor 
uaktuelt for oss å holde vinduene igjen for å stenge ute støy fra helikoptrene. I 
konsekvensutredningen av helikopterstøy er det vist til forventningen om at inntil 10% av en 
gjennomsnittsbefolkning vil føle seg sterkt plaget av støyen i ytterkant av gul sone. Det er mange 
boliger som ligger rett ved gul sone på Bjørndal. Noen boliger vet vi imidlertid ikke om vil bli liggende 
i eller utenfor støysonene siden SINTEF ikke har brukt kart som har med boligene i Thorn Dønhaugs 
vei, som ligger lengst mot Grønliåsen og nærme flytraséen til helikoptrene.   

 Jeg, og flere med meg stiller spørsmålstegn ved prosessen i denne saken. I tillegg til at boligene i 
Thorn Dønhaugs vei ikke vises på kartene, ser Bjørndal ut til å være retusjert bort fra noen av 
bildematerialet.  På fremsiden av planbeskrivelsen skimtes husene hos oss omtrent som i tåkedis 
svært langt unna. I realiteten ligger nærmeste bebyggelse på Bjørndal bare ca 700 meter fra 
Taraldrud. I tillegg ligger Taraldrud ca 50 meter lavere i terrenget og det er dermed vanskelig å 
skjerme bebyggelsen på Bjørndal mot støyen fra beredskapssenteret. Det er minst syv barnehager og 
to barneskoler på Bjørndal. Mens skolene i Oppegård ble involvert for flere måneder siden, har jeg 
ikke hørt at verken skoler eller barnehager har vært kontaktet av Justisdepartementet eller 
samarbeidspartnerne. Dette til tross for at oversikten som ble presentert på informasjonsmøtet viste 
at Trollskogen barnehage, som ligger helt på kanten mot Taraldrud, var den som ville få størst 
støypåvirkning. Da jeg på eget initiativ tok kontakt med Trollskogen barnehage ifm. at det skulle være 
beboermøte, hadde de ikke hørt om planene i det hele tatt. Barnehagen har også turområdet sitt 
over E6 og mot Taraldrudåsen rett ved der beredskapssenteret skal ligge. Inspektøren på Bjørndal 
skole virket ikke orientert om planene da jeg snakket med vedkommende denne uken, og spurte om 
skolen hadde planer om å uttale seg i saken. 

Det står i plandokumentet at regjeringen tok beslutningen om lokalisering 21. oktober 2016 og da ut 
fra at verken Alna eller Grønmo (eller tidligere forslag til lokalisering) ble ansett som egnet. Det synes 
dermed som om Taradrud ble valgt siden det var det siste stedet igjen som ikke var funnet uegnet, 
og som samtidig tilfredsstilte alle absolutte krav og «bør»-krav. Konsekvensutredningen 
«Helikopterstøy» forelå 13. februar 2017 mens «Støy fra skyte- og treningsaktiviteter» er datert 9. 
mai 2017. Dette innebærer at konsekvensutredningene ikke forelå på det tidspunktet Regjeringen 
bestemte hvor beredskapssenteret skulle ligge. I tillegg har jeg forstått det slik at forskriften for støy 
fra skytebaner ble endret ved årsskiftet slik at kravene ble lempeligere, og at ingen bebyggelse 



kommer innenfor gul sone, noe som ville utløst krav om tiltak. Jeg kjenner ikke til foranledningen for 
regelverksendringen, men det tar seg uansett ikke bra ut fra myndighetenes side at man går i retning 
av å tillate mer støy rett før man bestemmer en omstridt lokalisering av beredskapssenteret.  

Det er ikke sikkert at det kommer så mange høringsuttalelser fra Bjørndal og en grunn kan være at ca 
50 % av beboerne har bakgrunn fra andre land og som (i enda større grad) enn oss andre ikke har 
hørt om saken eller forstår hva planforslaget innebærer. Uten gode norskkunnskaper er det nærmest 
umulig å forstå plandokumentene og konsekvensene av disse. Når vi informerer om ulike ting i 
nærmiljøet hender det vi oversetter informasjon til engelsk, urdu, arabisk m.m. Det kan jeg ikke se at 
Justisdepartementet har gjort noe forsøk på, noe jeg mener er kritikkverdig. Vi har heller ingen 
oversikt over hvor mange som kommer fra områder med krig eller krigslignende tilstander, eller som 
har opplevd terrorangrep og som det må antas at reagerer sterkere på lyden av skyting og 
sprengning. 

Vi som bor på Bjørndal har måttet leve med oppslag om «svenske tilstander» i nærområdet. Dette er 
et bilde vi som bor her, ikke kjenner oss igjen i. Dette innebærer ikke at det ikke er utfordringer med 
mange mennesker som har ulik bakgrunn, bor sammen. Vi har vært bevisste på å forsøke å formidle 
utfordringer uten å krisemaksimere siden Bjørndal er et flott sted å bo. De planene som foreligger 
med et beredskapssenter som skal produsere så mye tøy kan etter min mening knapt 
krisemaksimeres. Det har alt vært oppslag i sosiale medier om at boligprisene reduseres med 20 % 
når de ligger i støyutsatte områder. Konsekvensen kan bli at folk flytter. De – eller vi- som flytter, vil 
være den belen av beboerne som har økonomi til å kjøpe bolig et annet sted i nærheten. Det er det 
ikke alle på Bjørndal som har. Det kan innebære at ressurssterke flytter ut, og de som blir igjen, 
kanskje også er de som tar mest skade av støyen. Det vil kunne gi en uheldig utvikling i området som 
kan være vanskelig eller kanskje umulig å snu.  

Jeg er ingen ekspert på terror, men følger med i nyhetsbildet. Terror utføres i all hovedsak med bil 
eller bomber og der det er polititjenestemenn som tilfeldigvis er i området som evt kan rekke å 
reagere på et slikt angrep. Dersom noen skal rykke ut fra et beredskapssenter på Taraldrud, vil det 
vel være raskere å bruke bil enn helikopter, også med tanke på mulighetene for å lande i sentrum. Da 
vil det kanskje ikke ha den helt store betydningen for beredskapen dersom helikoptrene stasjoneres 
8 minutters flytid unna, på Rygge der fasilitetene allerede finnes. Det gir vel dermed store 
besparelser på å stasjonere helikoptrene der.  

Jeg leser i SINTEF sin utredning at det må forventes at inntil 10% av gjennomsnittsbefolkning vil føle 
seg sterkt plaget av støyen i ytterkant av gul støysone. Det kan bli mange mennesker på et område 
med ca 8 500 innbyggere. Oslo kommune har en egen handlingsplan mot støy som innleder med at 
støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Det står en del om helseeffekter av 
støy, og det er godt dokumentert at støy forstyrrer kommunikasjon, søvn og hvile. Det står også at 
senere års forskning også at det å være utsatt for støy over flere år kan bidra til økt risiko for høyt 
blodtrykk og hjerte -karsykdom. Eksperimentelle studier viser også at kronisk søvnmangel på lang sikt 
kan gi diabetes type 2. Oslo skal ifølge kommuneplanen være en av verdens mest miljøvennlige byer 
noe som innebærer at «støybelastningen – en av de store miljøutfordringene – må reduseres i Oslo.» 
Regjeringen har også satt nasjonale mål om at støyplagen innen 2020 skal reduseres med 10% i 
forhold til 1999 og antall personer som er utsatt for innendørs støy over 38 dB reduseres med 30% i 



forhold til 2005, noe som skal bli oppfylt i Oslo. Det harmonerer dårlig med etableringen av et 
beredskapssenter med åpne skytebaner og SIBO -landsby.     

Så vidt jeg vet, var det planer om full innbygging av skytebaner og treningsanlegg når Alnabru ble 
utredet som mulig plassering, noe politiet var svært fornøyd med. Det er også planlagt en innebygget 
skytebane som har vært anslått å koste 96 millioner på Åsland som erstatning for skytebanen som 
ble lagt ned i Prinsdal. Da er det vanskelig å forstå at fasilitetene på Taraldrud ikke kan bygges inn, 
og/eller at det ikke skal være mulig å få til sambruk med skytebanen som skal bygges få hundre 
meter unna på Åsland. For øvrig finnes det en rekke ulike anlegg som Forsvaret disponerer og der det 
skulle være mulig for politiet å øve med alle de skytevåpen og sprengladningene de måtte ønske, 
uten de begrensningene det er lagt opp til på Taraldrud. Da vil det kanskje også være enklere å få til 
et samarbeid med Forsvaret slik det også har vært påpekt et behov for.  

Jeg har forsøkt å forstå hvorfor det er slik hast med å etablere beredskapssenteret at Regjeringen 
ikke en gang ville vente til konsekvensutredningene forelå inne det bøle tatt en avgjørelse. Grunnen 
kan være at det er valg til høsten og behov for å vise at det er fremdrift i saken. Det er ingen god 
grunn til ikke å gjøre et grundig forarbeid før beredskapssenteret blir bygget. Verst tenkelige utfall 
må være at beredskapssenteret blir etablert slik det er planlagt og at støyplagen for så mange blir så 
omfattende at folk flytter, det blir rettsak i etterkant og der politiet enten må redusere sin 
treningsaktivitet betraktelig eller senteret legges ned. Det vil være til skade for lokalmiljøene, 
politiets omdømme og kan totalt sett bli svært kostbart. Kostnadene kan bestå i at 
beredskapssenteret forårsaker mer lidelse enn det avverger, men det kan også bli økonomiske 
utgifter. Beboerne ved Gardermoen flyplass reiste sak og vant frem med sitt erstatningskrav mot 
Oslo lufthavn AS på grunn av flystøyen, se Rt-2006-486. Det er vel ikke usannsynlig at 
Beredskapssenteret, om det blir etablert slik det er bestemt, vil kunne utløse et krav om erstatning 
fra de mange som bor i området på Bjørndal og i Oppegård og som blir alvorlig plaget av støyen.  

Jeg ber om at Justisdepartementet revurderer planene slik de nå foreligger og at et beredskapssenter 
blir lokalisert et annet sted, alternativt at all støyende aktivitet som det er mulig å begrense ved 
innebygging, blir bygget inn.  

Med hilsen 

Hanne Sofie Logstein 

  


