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Høringssvar Politiets nasjonale beredskapssenter 

Høringsuttalelse vedrørende forslag til statlig reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. 

Hovedkonklusjon: Reguleringsplanen har alvorlige feil og mangler. Den kan ikke 
godkjennes i sin nåværende form. 

Et hovedargument for etablering av beredskapssenter er behovet for samlokalisering og 
at politiet kan øve samme sted som de er i beredskap. Samtidig innebærer 
begrensningene i planforslaget at politiet allerede sier at senteret ikke vil oppfylle 
politiets behov for trening, og de likevel må trene på andre områder. Dette virker som en 
dårlig bruk av statlige midler. Bygger man et nytt beredskapssenter må det bygges på 
en måte slik at det fyller politiets behov og samtidig ikke er til skade for omgivelsene. 

Støy fra beredskapssenteret er en avgjørende bekymring. Det er ikke gjort 
konsekvensutredning av hvordan det vil innvirke på befolkningen å bli langvarig 
eksponert for skyte- granat- og helkopterstøy. Planen forholder seg kun til støysoner og 
dokumenterer at det ikke er fare for hørselsskader. Men den folkehelsemessige 
konsekvensen av langvarig støybelastning av slike karakteristiske militærlyder er ikke 
belyst. 

Kommunelegene i Oppegård og Søndre Nordstrand konkluderer med at støy fra 
beredskapssenteret vil ha en sterkt negativ virkning på barn og unges oppvekstvilkår og 
undervisningssituasjon, og for folkehelsen til befolkningen. Folkehelseinstituttet mener at 
“Daghjem og skoler bør imidlertid ikke legges i nærheten av større kilder til støy som 
motorvei, flyplass, skytebaner eller industrianlegg...”. Opplæringsloven krever at skolene 
skal «planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 
tryggleiken, helse, trivselen og læringa til elevane». I reguleringsplanen er 
konsekvensutredning av langvarig støybelastning fullstendig fraværende, dette er brudd 
på utredningsforskriften, og gjør at planforslaget ikke kan godkjennes. 

FNs barnekonvensjonen pålegger offentlige myndigheter å la barn bli hørt i saker som 
angår dem. Det er ikke blitt gjort i dette tilfellet. Min datter sitter i elevrådet, og de har 
ikke blitt hørt eller rådspurt i prosessen. De har fått informasjon om planene, men ikke 
fått mulighet til å påvirke utformingen av senteret. Barnas bruk av skogen i skoletid og 
fritid har ikke blitt kartlagt i prosessen. Hvordan frarøvelse av disse mulighetene vil 
forringe livskvalitet og oppvekstvilkår. 



Barnekonvensjonen fastslår at barns beste skal være et grunnleggende prinsipp i alle 
handlinger som berører barn. Vurderingene av barns beste skal begrunnes. I dette 
planforslaget er barns beste ikke engang belyst. 

Barn skal ikke høre skytelyder eller granatsprenginger. Dette er lyder fra krig og konflikt, 
lyder som vekker redsel og frykt. Barn bør ikke få anledning til å venne seg til slike lyder, 
dette er lyder barn skal slippe å oppleve. 

Støyforskriften T1442/2012 er innlemmet i kommuneplanen for både Oppegård og Ski. 
Den er dermed juridisk bindene i disse kommunene. Likevel velger Justisdept å bruke 
den endrede støyforskriften T1442/2016 slik at skoler og barnehager skal komme 
utenfor gul støysone. I den gjeldende T1442/2012 ligger to skoler og fire barnehager i 
Oppegård og to barnehager i Oslo innenfor gul støysone. Disse institusjonene kunne 
dermed ikke bygges dersom beredskapssenteret allerede var bygget. Da er det underlig 
at det tillates å legge et beredskapssenter i denne avstanden fra de eksisterende 
skolene og barnehagene. 

Støy fra beredskapssenteret vil gjøre stores skogområder uegnet til opphold for 
befolkningen. Skogen benyttes av mange til allmenn kilde til rekreasjon og restitusjon. 
Det er ikke bare barn som bruker skogen – mange andre bruker skogen på dagtid og 
ettermiddag – til rekreasjon, trening, mosjon, rekonvalesens. Marka er viktig for 
folkehelsen. Mange bor her nettopp pga nærheten til marka, viktig for trivsel og 
livskvalitet i en hektisk hverdag. Konsekvensene av å frarøve befolkningen denne 
muligheten er ikke belyst i planene. Grønliåsen og Taralrudåsen er vårt Sognsvann. 
Man ville ikke bygget skytebane eller helikopterbase på Sognsvann eller 
Frognerseteren, for det ville gitt for stor negativ virkning på befolkningen. Det samme er 
tilfellet her i Oppegård. 

Saksgangen er uryddig, informasjonsflyten er mangelfull. Planforslaget for et så stort 
prosjekt må være gjenstand for åpen og grundig saksgang. I dette tilfellet er 
planforslaget lagt fram med kortest mulig tillatt frist på kun 6 uker. Informasjonen om at 
planforslaget var lagt ut på høring var i de første ukene svært mangelfull. Det ble 
arrangert informasjonsmøte i Kolben for hele Oppegårds befolkning, men informasjon 
om dette møtet var så dårlig kringkastet og markedsført at svært få møtte opp på møtet. 
Dette er svært kritikkverdig. Ved en så stor og viktig utbygging må utbygger (er staten) 
sørge for god og riktig informasjon til alle berørte parter. Vi som var tilstede på 
informasjonsmøtet ble svært overrasket over støyproblematikken og manglende 
konsekvensutredning av påvirkningen på bo- og oppvekstvilkår. 

Folkehelseinstituttet og Barneombudet har uttalt at grunnet den korte høringsfristen på 6 
uker rekker de ikke å sette seg inn i saken eller sende inn høringsuttalelse. I en sak som 
omfatter bo- og oppvekstmiljøet til flere titalls tusen mennesker er det svært beklagelig 
at saksgangen og høringsfristen skal gjøre at viktige aktører som skal ivareta 
befolkningens helse og barns rettigheter ikke får anledning til å bidra. 

For øvrig stiller jeg meg bak høringsuttalelsen fra FAU og SU ved Tårnåsen og 
Hellerasten skoler. 



  

Forslag til løsning: 

  

 Flytte beredskapssenteret til Rygge 
 Bygge beredskapssenter på Taralrud, men 

1. Flytte helikopteraktiviteten til Rygge, som allerede har operativ 
helikoptertjeneste. 

2. Et helikopter kan stå i bereskap på Taralrud 
3. Bygge inn støyende aktivitet som skytebaner og SIBO-anlegg 

 

 

Med hilsen 

Jon Erling Fonneløp 


