Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for beboerforeninger,
borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal.
BBS skal bidra til å skape et trygt og godt
bomiljø for befolkningen på Bjørndal og hevde
medlemmenes felles interesser overfor
myndigheter, opinion og næringsliv.

Til:
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
postmottak@jd.dep.no
Oslo, 6. desember 2016

Taraldrud er ikke egnet som lokalisering av
«politiets nasjonale beredskapssenter»
Vi viser til planprogram for «politiets nasjonale beredskapssenter» som ble lagt ut på høring
24. oktober 2016.
Bjørndal boligsammenslutning (BBS) er uenig i og kritisk til statens forslag om å legge
politiets nasjonale beredskapssenter til Taraldrud i Ski kommune. Vi mener dette er feil
plassering og et lite fremtidsrettet tiltak:
1. Støy for store boligområder.
Planområdet for beredskapssentret ligger tett på store boligfelter i Oppegård og Oslo
kommune. Plassering av beredskapssentret så nær større boligområder medfører
urimelig belastning på beboerne og fører til en vedvarende konflikt med
lokalbefolkningen om skytestøy og helikopterstøy. Særlig helikopterstøy fra store
helikoptre vil belaste et stort omland.
Inn- og utflygningstraseen for helikoptertrafikken nordover er planlagt gjennom en
smalt dalsøkk langs Grønliåsen og gjennom boligområdet på Bjørndal. Dette vil
medføre betydelig støy for de som bor og ferdes her.
2. Inngrep i det nære markaområdet.
Planområdet ligger i sin helhet innenfor marka. Tiltaket vil ødelegge og forringe det
nære markaområdet som friluftsområde for beboerne i området. Ca. 10.-20.000
beboere i Oppegård har dette som sitt nære markaområder. Tilsvarende gjelder for ca.
8.000 beboere på Bjørndal i Oslo kommune.
Flere skiløyper, merkede og umerkede mye brukte stier går gjennom og tett på
planområdet. Tiltaket vil være i konflikt med buken av disse. Tiltaket kommer i et
område som allerede er sterkt belastet. Støybildet fra beredskapssentret vil være
annerledes enn eksisterende sus fra veien, forsterke støyproblemene og være svært
forstyrende for ferdsel i marka. Dette er et smalt markaområde som benyttes av mange
mennesker og er svært sårbart med høy slitasje.
Planområdet øst for E6 omfatter mye brukte og flotte stier. En viktig blåmerket sti går
gjennom dette området. Det er avgjørende at det ikke gjøres installasjoner eller
planforutsetninger som hindrer eller forringer ferdsel her slik det er skissert.
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3. Ingen utviklingsmuligheter.
Plassering her på Taraldrud vil gi nok et statlig megaprosjekt som må skrotes etter kort
tid, fordi det ikke vil kunne utvikles til å møte fremtidens krav.

Overordnede føringer for plasseringen kan ikke innfris
Plandokumentet beskriver overordnede føringer for plassering av beredskapssenteret, og
definerer skal- og bør-krav til lokaliseringen av anlegget. Det er mulig skal-kravene er
innfridd sett fra et snevert faglig perspektiv. Men ingen av bør-kravene kan innfris ved
lokalisering på Taraldrud:


Stasjonering av større helikoptre på dette området er ikke mulig. Støybelastningen ved
en slik plassering er ikke forenlig med nærheten til boligområder (Bjørndal ca. 8.000
mennesker og Ødegården/Hellerasten ca. 6.000 mennesker) og friluftsaktivitet i det
nære markaområdet.



Området gir ikke fleksibilitet til fremtidig utvidelse og økt bruk. Enhver utvidelse av
virksomheten utover Taraldrud gård vil komme i konflikt med sårbare naturlokaliterer
og/eller friluftsinteresser for lokalbefolkningen. Utvidelse av området vil bringe
sentret ytterligere nærmere boligområdene, og gi urimelig belastninger på nærmiljøet i
form av støy og begrenset bevegelsesfrihet.



Plassering av beredskapssentret så tett på store boligområder medfører store
støyplager. Sentret vil medføre både skytestøy og helikopterstøy. Inn- og
utflygningstraseene er planlagt lagt over nærliggende boligområder. Bruk av større
helikoptre vil gi mye støy i boligområdene. Området er for øvrig vel kjent med hva
skytestøy innebærer fra kampen om nedleggelse av Prinsdal skytebane.



Forlegnings- og treningsfasiliteter for ytterligere personell vil ikke være mulig
innenfor eksisterende planområde og planforutsetninger. Utvidelser for å imøtekomme
dette kravet vil måtte båndlegge ytterligere arealer gi urimelige belastninger på
nærmiljøet.

Føringer for planlegging i Marka innfris ikke


Klima- og miljødepartementet og markaloven gir føringer for utredning av virkninger
på friluftsliv, idrett og naturopplevelse. Disse er ikke gjennomført. (Kap 1.1, side 4)

Feil i planforutsetningene
Planarbeidet baserer seg på feil i de faktiske forutsetningene:


Planområdet tilfredsstiller ikke alle må og bør krav om fleksibilitet i overskuelig
fremtid, slik planprogrammet påstår jfr. beskrivelsen ovenfor. (Kap 1.1, side 4)



Det nærmeste boligområdet er Bjørndal som ligger i Oslo kommune, med 8.000
innbyggere. Plandokumentets avstander er oppgitt fra tunet på eksisterende
gårdsanlegg, men med ved anlegg av 250 meter lang landingsbane blir
avstandsangivelsen feil. Bjørndal har direkte innsyn til planområdet, med de følger det
har for støybildet. Inn- og utflygningstraseen nordover går over Bjørndal. Til tross for
dette er ikke Bjørndal og Oslo kommune nevnt eksplisitt som part i planarbeidet. (Kap
2.1, side 6, og kap 2.2, side 7)
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Områdene på alle kanter av Taraldrud gård er et hyppig brukt markaområde for alle
som bor i nærområdet, også de som bor på Bjørndal rett innenfor Oslo-grensen. I
tillegg ligger Oslo kommunes største utbyggingsområde rett ved planområdet i
nordvest. (Kap 4.2, side 13)



Merkede om mye brukte stier og skiløyper omgir Taraldrud gård på alle kanter. Dette
er hovedinnfartsårene til Sørmarka og Østmarka for Oppegård og søndre del av Oslo.
Bare et fåtall av stiene og skiløypene er markert på plankartene. Blant går en mye
brukt og blåmerket sti gjennom planområdet over Taraldrudåsen, som ikke er markert.
Denne går gjennom planområdet som sannsynligvis skal avstenges/inngjerdes. (Fig 4,
side 13)

Oppsummering
Bjørndal boligsammenslutning mener Taraldrud er et lite egnet sted for beredskapssentret på
grunn av sin beliggenhet tett på flere store boligområder, og midt i nærmarka for disse
beboerne. Aktiviteten på et beredskapssenter her vil være i kontinuerlig sjenanse for
lokalbefolkningen.
Departementet må snares stoppe planene for nytt beredskapssenter på Taraldrud og se etter
bedre egnede arealer som ikke ligger nær boligområder.

Med hilsen
Bjørndal boligsammenslutning (BBS)
Ole Søberg (sign)
For styret
Telefon 951 00 152
E-post bbs@bjorndal.no

(Brevet ekspederes elektronisk.)

Kopi til:
Oslo kommune, Byutviklingskomiteen postmottak@oslobystyre.no
Oslo kommune, Miljø og samferdselskomiteen postmottak@oslobystyre.no
Oslo kommune, Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no
Bydel Søndre Nordstrand postmottak@bsn.oslo.kommune.no
Oppegård kommune postmottak@oppegard.kommune.no
Ski kommune postmottak@ski.kommune.no
Fylkesmannen i Oslo, fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Oslo og omegn friluftsråd aooof@online.no
Naturvernforbundet Oslo/Akershus noa@noa.no
Skiforeningen post@skiforeningen.no
DNT i Oslo og omegn sverre.larssen@dntoslo.no
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