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Jeg er sterkt bekymret for denne helikopterplassen og den påvirkning den vil ha på vårt nærmiljø,
våre barns oppvekst og generelt rekreasjonsmulighetene vi så langt er så heldige å ha like utenfor
døren.
Når skateparker stenges grunnet støy fra vei, er det umulig å forstå at skoler og beboere skal
kunne leve under den støyen som ventes fra helikoptrene og beredskapssenteret generelt.
Jeg er også bekymret for hva som ligger til grunn for støyberegningene det vises til. Når
rapporten fra SINTEF er skrevet i februar kan den ikke ha fått med seg det valget som ble gjort
da det ble bestilt nye helikoptre og de valgte de som støyer desidert mest. Hvis beregningene er
gjort basert på annen støy fra helikoptre så må beregningene gjøres på nytt. Støykartene er ikke
lenger korrekt grunnlag for beslutningen.
Generelt vil jeg påpeke at det er i konsekvensutredningen virker å være mer fokus på hvordan
dette påvirker naturområdene enn hverdag og oppvekst til de menneskene som bor i områdene
rundt. Dette virker for meg som helt urimelig. Man kan undre seg for hvem som vinner når slike
avgjørelser tas og mange tusen beboere vil få livene sine forringet av støyen som oppstår fordi
man skal beskytte nasjonen mot terror.
Man vet lite om effekten av slike sentre og den påvirkningen det vil ha for nærmiljø. Dette er
gambling med oppvekstvilkårene til barna våre!
Det hadde aldri blitt godkjent å bygge skoler og barnehager så nært noe som skaper denne typen
støy på dette nivået, så derfor er det helt absurd at man skal kunne anlegge et slikt anlegg med
helikoptertrafikk og annen støy så nært barnehager og skoler som allerede ligger der.
Man sier at trafikken hovedsakelig vil finne sted hverdager 7-19, men dette er jo hele tiden som
våre barn er våkne! Det er nærmere 100% av deres våkne hverdag! I tillegg trenger man ro på
natten for å kunne ta seg godt inn i løpet av natten og sove godt. Det er jo en del av grunnen til at

folk som bor her har flyttet hit. Nettopp fordi det skal være mer ro her enn i byen. Nå risikerer vi
jo at det blir motsatt! Boområdene våre blir ødelagte og hverdagen vil bli preget av økt stress og
dårlig søvn. Å bli vekket av plutselig støy fra et eller flere helikopter er noe helt annet enn å ha
jevn støy fra veitrafikk og vil påvirke folks liv på en helt annen måte, helt uavhengig av det
spesifikke støynivået.
Det vises også til at det vil være økt aktivitet om sommeren. Det er jo nettopp den tiden man
trekker ut for å være nær naturen og nyte boområdene sine og skogsområdene. Bare det at man
sammenligner med Gardermoen tyder på at denne type aktivitet må legges et helt annet sted enn
midt i et boområde. Dette er aktivitet som må legges til andre steder. F.eks. Rygge flyplass hvor
dette er tilpasset og tilrettelagt allerede. Og det vil heller ikke utgjøre så mye økt tid. Det er heller
ikke gitt at all helikoptertrafikk skal inn til Oslo.
Det sammenlignes mye med støy fra veitrafikken. Dette er en merkelig sammenligning, da dette
er en helt annen type støy enn fra et bråkete helikopter. Det er ingen tvil om at sus fra trafikk er
en mye roligere støy enn noen minutter med bråk fra et helikopter. Som et snitt vil det naturligvis
være mindre støy, men det er støytoppene som er den opplevde støyen.
Det påpekes at det trolig ikke vil bli økt støy øst for området, ettersom dette er skjermet med en
fjellskjæring langs E6. Det hjelper kanskje for støynivået i marka, men for boliger vest for
området (der det nå er etablert mange tusen boliger) vil denne fjellskjæringen muligens istedenfor
sende lyden rett mot boligområdene i vest.
Jeg ber innstendig om at det blir lyttet til beboerne og andre som er sterkt bekymret for støyen det
vil medføre å ha helikopterplass med øvinger sånn som det legges opp i vårt nærmiljø. All
usikkerheten som er knyttet til dette kan i tillegg gjøre dette enda verre enn forutsett og dermed
sette enda større begrensninger for bruken av senteret og plassen. Bruk heller fornuften og plasser
dette et annet sted hvor det ikke vil være i samme konflikt med omgivelsene.
En sterkt bekymret hilsen fra Hilde Kristiansen

