
Høringsuttalelse  

Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets 
nasjonale beredskapssenter på Taraldrud 
 
Vi viser til forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter med høringsfrist 
22. juni 2017.  
 
Som bosatt på Tårnåsen og med to barn ved Tårnåsen skole er det med bekymring og undring 
vi leser planforslaget. Informasjonsmøtet på Tårnåsen skole den 13. juni ga heller ikke 
nærmere avklaring på de forhold vi i lokalmiljøet er bekymret for. Det hefter stor usikkerhet 
ved omfanget og belastning av opplevelse støy fra planlagt aktivitet ved Politiets Nasjonale 
Beredskapssentret (PNB), ikke minst for barn- og unge.  
 
Som borgere er vi opptatt av at Politiet og andre etater har behov for gode læringsarenaer, 
men det er fult mulig å ta hensyn til både nasjonale og lokale behov. Det er ikke akseptabelt at 
det i et land som Norge gjennomføres etableringer på bekostning av barn- og unge og andre 
berørte i lokalmiljøet når det finnes løsninger. 
 
Våre innsigelser til plan er: 

- I forslag til reguleringsplan ivaretar ikke barn og unges læringsmiljø, trivsel og 
fysiske- og psykiske helse. Støyen fra aktiviteten er av spesiell karakter med 
uregelmessig impulsstøy fra skyting, sprenging og helikopter. Dette er ikke forenlig 
med nærhet til skoler, barnehager, sykehjem, boliger og arbeidsplasser. 

- I forslaget til reguleringsplan ivaretas ikke minimumskravene i utredningsinstruksen, 
da utredningen ikke omfatter en utredning av virkningen for enkeltpersoner av å bli 
utsatt for denne typen støy hver dag. 

 
Våre forslag til ytterligere tiltak for støyreduksjon er: 

- Alle skytebaner og SIBO landsbyen må bygges inn slik at støyen nøytralisert ved 
kilden. 

- Helikopterbasen må i hovedsak legges til Rygge, med unntak av helikopter i 
beredskap 

- Vern av skogen mellom boligområdene og PNB. Større hogst i området vil ytterligere 
øke støyen og skogen innenfor markagrensen blir betydelig mindre tilgjengelig ved 
etablering av PNB. 

- Det bør etableres nye skogsveier og andre tiltak for at nye friluftsområder blir 
tilgjengelig og innbydende. Dette for å kompensere for PNB begrensning på bruk av 
friluftsområder, både av hensyn til støy og fremkommelighet. 

 
Støyens konsekvenser for barn- og unge ikke tilstrekkelig utredet 
Folkehelseinstituttet har i sin uttalelse til endring av støygrensene for skytebaner i T-
1442/2016 presisert at skoler bør vurderes særskilt med tanke på den negative innvirkningen 
støy kan ha på hukommelse og læring hos barn. Dette er ikke gjort i planforslaget med 
tilhørende konsekvensutredning. Dette er særlig alvorlig ved etablering av et nytt 
nasjonalanlegg der omfange av aktivitet overstiger andre skytebaner i nær tettbebygde 
områder som retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av. 
 



At det i reguleringen også tilsidesettes lovlige lokale bestemmelser som er innenfor lovlige 
rammer er betenkelig og må vurderes om er lovlig. Lovligheten av at det ikke legges strengere 
regler til grunn ved nærhet til skoler og barnehager slik diskutert i høringer fra 
Folkehelseinstituttet og forarbeidene til støygrener.   
 
Friluftsområder som brukes av barn 
De nære friluftsområdene for beboere er mellom bebyggelsen og der PNB er planlagt etablert. 
Disse områdene benyttes både på dagtid og ettermiddager, og det finnes ingen alternative 
friluftsområder for oss i andre retninger enn mot PNB. 
 
Tårnåsen barneskole og barnehagen våre barn har benyttet praktiserer stor bruk av 
fritidsområdene. Ved Tårnåsen skole har man uteskole en dag i uken hele året for 1-4 trinn, 
med tilrettelagt undervisning som skolen har fått mye oppmerksomhet for.  
 
Vi ønsker at våre barn fortsatt skal kunne benytte friluftsområdet som et egnet 
undervisningssted. 
 
Annet 
Vil påpeke at sentret skal ikke være kun et treningssenter, men en permanent arbeidsplass for 
mange personer. Dette bør vektlegges i større grad ved vurdering av støyen og det beste er å 
nøytralisere støyen ved kilden. Både skytebaner og SIBO bør bygges inn. 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i både politiets- og naboers interesser, herunder barns beste som blir særskilt 
berørt, mener vi flere støyreduserende tiltak må gjennomføres før Nasjonalt Beredskapssenter 
kan realiseres på Taraldrud. 
 

- Bygg inn støyende aktivitet 
- Samlokaliser helikoptertjenesten på Rygge 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
John Leon Dragland og bekymrede beboerer på Tårnåsen 
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