
Innspill til Statlig reguleringsplan for Politiets nasjonale 
beredskapssenter på Taraldsrud 
PlanID NO 201701 
Av Wenche Helleren Reichelt 
 
Jeg ønsker herved å komme med mine innsigelser mot det planlagte nasjonale beredskapssenteret 
på Taraldsrud. 
 
Det jeg spesielt reagerer på er følgende: 
1. Flere borettslag, skoler og barnehager i Oppegård og Søndre Nordstrand i Odlo ligger mindre enn 
en kilometer fra det planlagte beredskapssenteret. For beboerne her vil det store deler av dagen bli 
plagsomt å oppholde seg utendørs pga støy. Dette vil være mest plagsomt for: 

- barbehagebarn som dermed ikke kan sove ute i vogn  
- skolebarn som ikke kan ha uteskole i skogen som tidligere 
- barn som blir sterkt plaget av støy når de leker ute i barnehagen eller skolegården 
- skiftarbeidere som er hjemme på dagtid og hadde planlagt å sove eller hvile på dagtid 

Det er viktig å tenke på barna i denne prosessen http://www.oavis.no/artikler/nyheter-hvem-
ivaretar-barna/395090 
2. Det er planlagt helikoptertrase over Bjørndal med 8-9000 innbyggere hvor det sannsynlig blir flere 
helikopterturer hver natt. Dette betyr at beboerne ikke kan sove med åpent vindu og sannsynlig bli 
vekket opp flere ganger hver natt. I tillegg kommer mange helikopterturer på dagtid. Har dere 
vurdert hva det gjør med folkehelsen og spesielt psykisk helse å bli vekket flere ganger hver natt. 
3. Det er planlagt skytetrening ute med 4-10.000 skudd hver dag. Støydempingen er sideveis, men 
det er ikke gjort noen støydemping mot borettslag, skoler og barnehager som ligger på høyden over 
anlegget, for eksempel på Bjørndal.  
4. De statlige retningslinjene ble endret like i forkant av denne reguleringsplanen slik at de berørte 
områdene nå ligger like innenfor tillatt støygrense.  Ifølge tidligere grenser ville flere borettslag og 
barnehager ligget innenfor gul sone.  
5. Det er ikke tatt hensyn til det planlagte utbyggingsområdet på Gjersrud-Stensrud som, dersom 
beredskapssenteret blir bygget i sin planlagte form, vil bli tilnærmet ubeboelige. 
6. Friområdet for tusenvis av beboere fra Søndre Nordstrand og Oppegård, inkludert flere 
barnehager og skoler, blir ødelagt av støy. http://www.oavis.no/artikler/debatt-jeg-gikk-en-tur-pa-
stien-og-sokte-skogens/396035 
 
Jeg vil også påpeke at: 
1. Folkehelseinstituttet påpeker at støyen kan være helseskadelig 
http://www.oavis.no/artikler/debatt-vi-onsker-et-godt-og-forklarende-svar/395110 
2. Kommuneoverlegen i Oppegård, saknr 16/421-37, påpeker at «Støy kan påvirke atferd, føre til 
søvnforstyrrelser, redusere mulighet for konsentrasjon og innlæring, samt gi egenopplevelse av plage 
og stress. Slike reaksjoner på støy kan ha vesentlig innvirkning på trivsel, velvære og helse (WHO, 
2011).» 
3. Bydelsoverlegen i Søndre Nordstrand påpeker at Regjeringen  lempet på støykravet i 
planleggingsfasen av beredskapssenteret. Hun mener at det er usikkert om de nye retningslinjene 
vil ivareta helsehensyn og forebygge støykonflikter i tilstrekkelig grad – og at det er mer 
fornuftig å legge de 2012-retningslinjene til grunn. Legger vi disse retningslinjene til grunn, vil 
to av barnehagene, Taranrød og Trollskogen i Søndre Nordstrand ligge innenfor gul støysone 
http://www.dagsavisen.no/oslo/regjeringen-lempet-pa-stoykravene-1.984569.  
4. Prisene på boliger i de berørte områdene vil få et kraftig prisfall dersom beredskapssenteret bli 
bygget som planlagt http://www.oavis.no/artikler/debatt-selg-mens-du-kan/396088 
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Ut fra dette krever jeg at: 
1. Utendørs skytebane og SIBO-anlegg må bygges inn for å redusere støy 
2. Helikoptertrafikk må flyttes til et annet område for eksempel Rygge 
 
 
 


