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Til: 
 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo 
 
postmottak@jd.dep.no 
 

Bjørndal, 21. juni  2017  

 
 
Høringsuttalelse – forslag til reguleringsplan for  
«Politiets nasjonale beredskapssenter» på Taraldrud 
 
 
 
Vi vil på vegne av våre beboere protestere på etablering av «Politiets nasjonale 
beredskapssenter» på Taraldrud gård. Sentret vil ligge kun 700 meter fra husene våre på 
Bjørndal og ca 135 husstandene på vårt boligfelt en urimelig ulempe, i form av støyplager, 
helserisiko og redusert livskvalitet. 
 
Meklenborg huseierforening representerer de husene som ligger lengst syd på Bjørndal og 
således er de som også ligger nærmest det nye beredskapssentret. For oss som har bodd på 
grensen til Marka i nær 30 år er det «sterk kost» å oppleve at Staten tar seg til rette i Marka på 
den måten disse planene innebærer, og i tillegg påfører oss støy og helseplager i våre hjem. 
 
De negative konsekvensene for lokalmiljøet ved å plassere politiets planlagte nasjonale 
beredskapssenter på Taraldrud vil være betydelige. Støy og ulempe for tusenvis av beboere på 
Bjørndal i Oslo og i Oppegård er så store at prosjektet bør stanses. Foreliggende 
plandokumenter og konsekvensanalyse inneholder feil og er mangelfull. 
 
Støy fra skyting, sprengning og helikoptertrafikk vil, slik forslaget til reguleringsplan i dag 
foreligger, påvirke dagliglivet til alle våre 135 husstander på Meklenborg på en uakseptabel 
måte. 
 
Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor støybelastningen faktisk vil bli, men det er ingen 
usikkerhet knyttet til at støybelastningen vil bli vesentlig. Forskningen på støy peker entydig i 
retning av at mennesker som vedvarende utsettes for støy får helseplager og helseskader.  
 
Vi kan ikke se hvordan det er mulig for Regjeringen med åpne øyne etablere politiets 
beredskapssenter på Taraldrud med basis i foreliggende forslag til reguleringsplan når man 
vet at dette vil rasere stille bomiljøer og medføre helseskader og helseplager for et så stort 
antall mennesker i lokalmiljøene i Oppegård og Oslo sør.  
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SKYTEBANER OG SKYTESTØY 
 
På beredskapssentret planlegges det bygget tre utendørs og en innendørs skytebane. På den 
korte banen skal det trenes på skyting i alle vinkler. Banene dimensjoneres for 15-20 
samtidige skyttere.  
 
Dette vil i sum generere betydelig støy. Som de nærmeste naboene med direkte innsyn på 
skytebanene kan vi ikke akseptere dette. Slike anlegg er absolutt uforenlig med et trygt og 
harmonisk bomiljø.  
 
Antall skudd pr dag vil bli formidabelt, og støynivåene rundt senteret vil være høyt ifølge 
forslaget til reguleringsplan. Dette følger av at skuddmengdene som vil bli avfyrt tilsvarer fra 
ca. 300 skudd i timen opp mot nesten 1000 skudd i timen i høyt scenario 
 
For oss som bor her er dette alvor hele døgnet hele året, ikke usikre teoretiske støymodeller på 
et papir eller teoretiske tallstørrelser. 
 
Vi krever stans i planene om utendørs skytebaner på Taraldrud, og krever at alle skytebanene 
må bygges innendørs i fjell. 
 
 
STØY FRA SIBO-LANDSBYEN 
 
På beredskapssentret skal det anlegges et SIBO-anlegg hvor det skal drives øvelser med 
sprengning, granater, etc. Det beskrives i plandokumentet at SIBO-anlegget vanskelig kan 
støyskjermes. I SIBO-landsbyen vil skyteretningene være vilkårlige og man får i de mest 
ugunstige tilfellene i praksis liten eller ingen støyskjermende virkning av SIBO-
konstruksjonene. Det beskrives at SIBO-anlegget vanskelig kan støyskjermes, noe som for 
oss er uakseptabelt.  
 
Disse installasjoner er planlagt lagt nord på tomta som er 700 meter fra boligene våre på 
Meklenborgfeltet. Vi vil dermed bli sterkt eksponert for denne støyen som er veldig 
uforutsigbar. Forskning viser at mennesker som utsettes for støy over tid får helseplager, og at 
støy påvirker barns læring og konsentrasjon i svært negativ retning. 
 
Mange av beboerne på vårt felt har bakgrunn fra andre land, blant annet med erfaring fra krig 
og terror, noe som må antas å virke inn på hvordan skyting og sprengning oppleves.   
 
Vi krever at etablering av denne type aktivitet stoppes og aktiviteten flyttes til eksisterende 
treningssentra andre steder. 
 
 
STØY FRA HELIKOPTERTRAFIKK 
 
Det er planlagt å kjøpe inn 3 eventuelt 5 nye store helikoptre som skal ha sin base på 
beredskapssentret. Helikoptertrafikken vil pågå hele døgnet, også om natten. Det oppgis i 
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plandokumentene at det er vanskelig å forutsi antall flybevegelser, men med flere og større 
helikoptre, mulighet for flere bruksområder og en økt terrortrussel må det forventes økende 
flyaktivitet. 
 
Helikoptertrafikken vil ha en av to viktige traséer opp Meklenborgdalen øst for Grønliåsen og 
vil dermed gå tett på våre boliger på Meklenborgfeltet på Bjørndal. For oss vil dette innebære 
et betydelig støyproblem når helikoptrene flyr inn og ut fra beredskapssentret.  
 
Planforslaget legger til grunn at «de mest utsatte boligene på Bjørndal vil få utendørs støynivå 
opp til 80 dB». Innendørs vil støynivået «typisk ligge rundt 55 dB». Særlig på nattetid vil 
dette være belastende for befolkningen. På informasjonsmøtet ble vi av hensyn til nattesøvnen 
anbefalt å sove med «alle vinduene lukket». Dette skal altså bli vår nye hverdag. 
 
I plandokumentene er det benyttet de nye lempeligere støygrensene. Såkalt «gul sone» tegnes 
her tett på husene våre på Bjørndal, bare med en idrettsbane i mellom. Ved bruk av gjeldende 
støyforskrifter for Oslo kommer vil deler av bebyggelsen være innenfor gul sone. Og i sin 
konsekvensutredning skriver SINTEF at støysonene er definert slik at en også utenfor gul 
sone vil føle seg sterkt plaget av støyen. 
 
Vi krever stopp i planene for helikopterbase på Taraldrud. All flyaktiviteten må flyttes til 
eksisterende fasiliteter på Rygge.  
 
 
ØDELEGGER FRILUFTSLIVET 
 
Aktiviteten ved beredskapssenteret er ikke forenlig med fortsatt friluftsliv i Grønliåsen, på 
Grønlimyr og i Taraldrudåsen. Slik de ulike aktivitetene på sentret er skissert stenges i praksis 
tilgjengeligheten hver mandag morgen og åpnes igjen på fredag ettermiddag. De gruppene 
som tidligere har benyttet marka i denne perioden må holde seg innendørs eller søke andre 
områder for rekreasjon/friluftsliv. 
 
I reguleringsplanforslaget «beroliges» en med at personer som beveger seg i områder ved 
senteret, imidlertid «ikke vil bli utsatt for støy som kan medføre fare for hørselsskader». 
 
Vi krever at all støy skjermes ved kilden, slik at det er mulig fortsatt å benytte vårt nære 
markaområde. 
. 
 
OPPSUMMERING 
 

1) Vår oppfatning er at beredskapssentret ikke kan legges til Taraldrud fordi de støyende 
aktivitetene på sentret ikke er forenlig med nærheten til boliger, barnehager, skoler og 
nære markaområder.  

 
2) Hvis beredskapssenteret likevel legges til Taraldrud kreves helikopterbasen lagt til 

Rygge og all skyting bygges inn i en fjellhall. 
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3) Planbeskrivelsen punkt 1.4, side 8, angir to alternativer for støybegrensninger. Ingen 
av disse alternativene gir tilstrekkelige begrensninger. Alternativ 2 er totalt 
uakseptabel. 
 

4) Reguleringsbestemmelsene må gi tydelige føringer for virksomheten på 
beredskapssentret. Vi krever at følgende forutsetninger tas inn i 
reguleringsbestemmelsene: 

 
 Skytebaner må bygges i fjell, alternativt må skyte- og øvingsvirksomhet begrenses 

til kun å skje på hverdager innenfor normalarbeidstiden. 
 Øvelser og planlagt helikoptertrafikk må begrenses til kun å skje på hverdager 

innenfor normalarbeidstiden. 
 SIBO-landsbyen og andre støykilder må skjermes. Støyskjerming må skje ved 

skjerming av selve støykildene og hindre støyens utbredelse. 
 Det må ikke settes opp stengsler/gjerder som hindrer fri ferdsel på Taraldrudåsen 

øst for E6 
 Det må frigjøres tilsvarende erstatningsareal for det areal som tas ut av marka 

 
 
 
Med hilsen 
Meklenborg huseierforening 
 
 
Geir Børdalen (sign.) 
styreleder 
 
 
 


