Bjørndal boligsammenslutning

Til:

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.

Bydelsoverlegen
Bydel Søndre Nordstrand
Oslo kommune
postmottak@bsn.oslo.kommune.no
Bjørndal, 6. juni 2017

Støy fra «Politiets nasjonale beredskapssenter»
Vi viser til fremlagte statlig reguleringsplan for å etablere «politiets nasjonale
beredskapssenter» på Taraldrud gård i Ski kommune, - på andre siden av kommunegrensen rett syd for Bjørndal.
Dokumenter i saken er lagt ut på https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-ogberedskap/innsikt/etablering-av-beredskapssenter-for-politiet/id2504281/ med høringsfrist den
22. juni 2017.
Beboerne på Bjørndal er svært bekymret for støy som følge av etablering av
beredskapssentret. Vi ber Bydelsoverlegen som ansvarlig for forvaltning av miljørettet
helsevern for oss som bor på Bjørndal, ta nødvendige grep for å sikre vår helse.
Vi vil fra beredskapssentret få et sett med ulike støykilder som kommer i tillegg til
eksisterende trafikkstøy fra E6. De ulike støykildene gir forskjellig støy, oppleves forskjellig
og må sees i sammenheng. Vi viser blant annet til flere aktuelle artikler fra
Folkehelseinstituttet om hvor skadelig støy er for vår helse.
Støyforskriften
Vi registrerer at plandokumentene konsekvent kun forholder seg til den nye støyforskriften T1442 revisjon desember 2016 som har nye lavere og lempeligere verdier. Vi mener dette er
feil forskrift å anvende for støy i Oslo kommune. Ved bruk av Oslos støyforskrift frykter vi at
flere boliger da kommer i gul sone.
Vi ber Bydelsoverlegen sikre at det er «Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune»
som benyttes ved vurderingen av nye tiltak som medfører støy i Oslo kommune og overfor
befolkningen i Oslo kommune.
Skytestøy
På beredskapssentret planlegges det å etablere flere skytebaner både innendørs og utendørs.
Vi har i lang tid arbeidet intenst for å fjerne/hindre skytebaner i vårt nærområde, først
nedleggelse av Prinsdal skytebane, så for å få lagt Åsland skytebane i en fjellhall. Nå opplever
vi at staten vil bygge et beredskapssenter med flere utendørs skytebaner bare 700 meter fra

boligområdet på Bjørndal, hvor det skal skyes ca. 10.000 skudd hver dag. Bygging av
skytebaner er i strid med Oslo kommunes entydige vedtatte politikk og beslutninger.
Vi ber bydelsoverlegen med hjemmel i Folkehelselovens kapittel 3 «Miljørettet helsevern»
stanse etablering av ny utendørs skytebane på Taraldrud. Eventuelt med krav om at denne må
bygges i fjell.
Støy fra sprenglegemer
På beredskapssentret skal det anlegges et SIBO-anlegg hvor det skal drives øvelser med
sprengning, granater, etc. (SIBO = strid i bebygd område). Det beskrives i plandokumentet at
SIBO-anlegget vanskelig kan støyskjermes. Disse installasjoner er planlagt lagt nord på tomta
ca. 700 meter fra boligområdet på Bjørndal. Dette betyr at Bjørndal vil bli sterkt eksponert for
slik støy. Denne støyen er veldig uforutsigbar og en type støy man ikke har gode modeller for
å beregne.
Vi ber bydelsoverlegen med hjemmel i Folkehelselovens kapittel 3 «Miljørettet helsevern»
sette tydelige grenser for hva slags type støy som kan aksepteres fra beredskapssentret på
Taraldrud.
Støy fra helikoptertrafikk.
På beredskapssentret skal det etableres base for 3-5 nye store politihelikopter.
Helikoptertrafikken vil skje hele døgnet. Antall flyvninger er usikkert, og antas å være
økende. Helikoptertrafikken vil ha sin hovedtrasé opp Meklenborgdalen/ østsiden av
Grønliåsen og vil dermed gå tett på boligområdene på Bjørndal. Dette vil innebære et
betydelig støyproblem når de store helikoptrene flyr inn og ut fra beredskapssentret.
Vi ber bydelsoverlegen med hjemmel i Folkehelselovens kapittel 3 «Miljørettet helsevern»
nedlegge forbud mot å etablere flytraséen så tett på boligområdene på Bjørndal.

Med vennlig hilsen

Ragnar Hafsøe
Styreleder i Bjørndal boligsammenslutning (BBS)
Telefon : 926 65 224
E-post : ragnar-bbs@hafsoe.no
Kopi:
Bjørndal legesenter, Granbergstubben 196
Fylkeslegen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Oslo kommune, Byråd for miljø og samferdsel postmottak@byr.oslo.kommune.no
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