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Synspunkter på forslag til statlig reguleringsplan for beredskapssenter på Taraldrud 

Støy fra det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud vil gi svært store negative konsekvenser for 

boområdene til mange tusen mennesker. Dette er tilsier at planen ikke bør godkjennes. Det er i tillegg 

grunn til å peke på at det er uakseptabelt at reguleringsplanen/konsekvensvurderingene ikke belyser 

hvordan denne støyen vil påvirke bområdene og menneskene som bor der, men gjør støy til et teknisk 

problem knyttet til rød og gul sone og desibel. 

Likevel gir konsekvensutredningene knyttet til støy grunnlag for å konkludere med at skyting med 

rifle, pistol, sprengning og treningsgranat vil måtte høres tydelig på Tårnåsen, Hellerasten, 

Ødegården og Sofiemyr i Oppegård kommune og Bjørndal i Oslo. Bjørndal vil kunne bli spesielt sterkt 

berørt av helikoptertrafikk. For de øvrige områdene er det ikke mulig ut fra konsekvensutredningen å 

se hvor belastende helikoptertrafikken vil bli. 

Det vil forundre meg om noen av de politikerne som besluttet at Politiets nasjonale 

beredskapssenter skulle planlegges på Taraldrud så for seg at en slik lokalisering ville føre til at store 

boområder ville bli preget av støy av militær/krigslignende karakter. Hadde de sett for seg dette, ville 

vil det være merkelig å tenke seg å legge et slikt senter 550 meter fra tettbygde områder uten noen 

naturlig topografisk skjerming i form av større åser. Med utgangspunkt i et topografisk kart hadde 

det ikke vært vanskelig å finne områder i rimelig nærheten til Oslo som ikke ville gitt slike 

støybelastninger i boområder.  

I konsekvensanalysen har hele fokuset vært på grenseverdiene for støy etter T1442/2016 og 

Oppegårds kommuneplan. Her vises hvilke områder om vil falle innenfor rød og gul sone. I tillegg er 

det gjort beregninger av støy på skoler og barnehager utenfor disse sonene. Støyproblemet er derfor 

som påpekt innledningsvis gjort til en rent teknisk sak uten noen vurdering av hvordan støyen fra 

beredskapssenteret vil påvirke boområdene og de som bor der. Når støy fra rifle blir 56-57 desibel på 

de fleste skolene og barnehagene på Sofiemyr og treningsgranater vil gi 55-65 desibel på alle skoler 

og barnehager i alle nærliggende områder, vil det ha stor betydning for befolkningens livskvalitet. 

Det eneste i reguleringsplanen som viser at planlegger skjønner at denne type støy gir spesielle 

utfordringer er at det på s. 74 skrives at beredskapssenteret har mange ulike støykilder, hvorav «flere 

er av særlig spesiell karakter». Det er denne særlige karakteren – skyting, sprengning og 

helikopterstøy som gjør konsekvensene så store i boområdene. 

Det er uakseptabelt at reguleringsplanen/konsekvensutredningen ikke belyser hvordan denne støyen 

påvirker bomiljøene i Oppegård og Oslo kommuner. Det burde være et minimumskrav at det i 

konsekvensutredningen ble klargjort hvilke områder som vil få støy over 30, 40 og 50 desibel fra de 



ulike støykildene og hvilken samlet støybelastning dette vil gi. I tillegg burde det på et tverrfaglig 

grunnlag (ikke begrenset til tekniske fag) gjøres en analyse av hva dette vil bety for boligområdene og 

menneskene som bor der. 

Konklusjon: 

Reguleringsplanen bør ikke godkjennes. Slik planen ser ut i dag tyder alt på at konsekvensene for 

boområdene og de som bor der blir uakseptabelt store. Alvorlige mangler i konsekvensutredningen 

gjør at den framlagte planen ikke bør realitetsbehandlet før konsekvensene er utredet på en skikkelig 

måte.  
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