
 1 

Høringssvar ang Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud 

 

· Planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter som er lagt ut på høring, bør ikke godkjennes. 

· Planforslaget vil føre til at beboere i Prinsdal, Bjørndal og Oppegård blir plaget av helikopterstøy 

mange ganger daglig gjennom store deler av døgnet. 

· Planforslaget vil føre til at beboere i Prinsdal, Bjørndal og Oppegård blir utsatt for støy fra skudd, 

granater mm flere tusen ganger pr dag og uke. Det går ut over livskvaliteten til beboerne, skolebarn, 

barnehagebarn og brukere av Grønliåsen. 

· Dyrelivet i Grønliåsen vil trolig preges av støyen fra senteret og helikoptertrafikken. 

· Grønliåsen er et viktig turområde for mange mennesker i Prinsdal, Bjørndal og Oppegård. 

· Grønliåsen brukes av familier, skoler og barnehager i området. Hauketo barnehage har utegrupper i 

skogen flere ganger i uken og Prinsdal skole bruker skogen jevnlig. Helikopterstøyen vil forringe 

turopplevelsen for barna og andre brukere av skogen 

· I Bydel Søndre Nordstrand er det mange barn og unge, deres livskvalitet blir redusert pga støyen fra 

senteret og heilkoptertrafikken. 

· Bydel Søndre Nordstrand scorer lavt på en rekke levekårsindikatorer. Det er derfor ekstra sårbart at 

et slikt område skal få denne tilleggsbelastningen. 

· For innbyggere med bakgrunn fra krigsherjede land vil skytestøyen og helikopterstøyen kunne 

oppleves som traumatisk. 

· Støyen fra senteret overstiger tillatt grense i kommuneplanene for området. 

· Det mangler vurderinger av konsekvensene av støyen for berørte beboere. 

· Det mangler drøftinger av konsekvensene for beboere på Oslosiden av grensen. 

· Jeg slutter meg til uttalelsen fra Østfold fylkeskommune om å flytte helikopterdelen av politiets 

nasjonale beredskapssenter til Rygge flystasjon, og kun etablere en enkel landingsplass for helikopter 

på Taraldrud. Forslaget må utredes grundigere. 

· Det mangler vurderinger på hvordan mennesker kan bli plaget av skyte- og sprengningsstøy over 

lang tid. 

· Det mangler vurderinger på hvordan mennesker kan bli plaget av gjennom store deler av døgnet 

over lang tid. 

· Barn og unges oppvekstmiljø og løringsmiljø blir dårligere pga støyen. 

Jeg ber om at: 

· Helikoperanlegget bør flyttes til Rygge. Der kan det enklere og billigere legges til rette for trening, 

· Alternativ må innflygingstraseen for helikopterne legges over E6 der det allerede er støy. 

· Det må legges føringer i planbestemmelsene på bruk av inn- og utflygingstraseer utenom 

utrykninger. 
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· En vurdering av maksimalt støynivå fra helikopter i friluftsområdene. 

· Bygg inn skytebaner og SIBO-landsby. Flytt helikopterbasen til Rygge 

· Dokumentasjon på hvor mye de nye helikoptrene støyer, da dette er avgjørende for å få riktig 

angivelse av støyutbredelsen. 

· Det mangler konkrete kompenserende tiltak for barn og unge og friluftslivet. 

· Kommuneplanens støygrenser legges til grunn i planforslaget. Ingen boliger, skoler eller barnehager 

skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oslo, Oppegård og Ski. 

· Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder. 

· Det må ikke tillates strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av 

flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud før det er utarbeidet beregnings- og støyskjermingsmetoder 

som Oppegård, Ski og Oslo kommune kan akseptere. 

· Vurderinger rundt hvordan langvarige eksponering for skyte- og sprengningsstøy påvirker 

mennesker, spesielt barn og unge. 

· Vurderinger som viser eventuelle samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvenser av at mange 

mennesker blir plaget av støy i lang tid. 

· Forslagstiller må forplikte seg til et samarbeid om økonomisk bistand til realisering av 

lysløypeprosjektet til Oppegård kommune. 

· All støyende aktivitet må tidsbegrenses. Senteret kan ikke brukes hele døgnet. 

 

Mvh 

Trude Koksvik Nilsen 

Beboer i Prinsdal, Søndre Nordstrand 

 


