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
Politikere og andre beslutningstakere

Bjørndal, 6. juni 2017

«Politiets nasjonale beredskapssenter» vil være en av de
største miljøbelastninger som påføres Oslos boligområder
Vi viser til fremlagt statlig reguleringsplan for «politiets nasjonale beredskapssenter» på
Taraldrud gård i Ski kommune, rett syd for Oslos kommunegrense. Sentret planlegges bare
700 meter fra boligområdene på Bjørndal med 8 000 innbyggere.
Vi på Bjørndal er svært bekymret for støy fra det planlagte beredskapssentret. Sentret er
planlagt etablert innenfor markagrensen og innebærer betydelig ulempe både for boliger og
friluftsformål. Planbeskrivelsen oppgir at «…støy vil ha stor negativ konsekvens…» 1
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.2
Planene for beredskapssentret innebærer blant annet
 Utendørs skytebaner med betydelig skytestøy
 SIBO-landsby med sprengningsstøy (trening for «Strid I Bebygd Område»)
 Base for tre nye store politihelikoptre med inn/utflygning over Bjørndal
Manglende medbestemmelse
Staten har oversett helt grunnleggende saksbehandlingsregler ved ikke å inkludere Oslo
kommune og deres 8.000 beboere på Bjørndal i planarbeidet. Kun Ski og Oppegård kommune
har vært trukket inn i planarbeidet som særlig berørte3 inntil informasjonsmøtet de hadde på
Bjørnholt skole 24. mai 2017.
Vi vil påberope som en saksbehandlingsfeil og vesentlig mangel i planarbeidet, at det har vært
manglende involvering og medvirkning for Oslo kommune og beboere og organisasjoner i
Oslo. Omtale av Oslo kommune og beboerne på Bjørndal er fraværende i plandokumentene,
eller i beste fall svært mangelfull.
1

Planbeskrivelsen, kap. 6.4, side 55, 4.og 5.avsnitt
Folkehelseinstituttet, Barnehelserapporten (2016), https://www.fhi.no/nettpub/barnehelserapporten/miljo/5.3.stoy/
3
Planbeskrivelsen kap.1.2.1, 2.avsnitt og kap.1.2.3, 1. avsnitt (5.prikkpkunkt)
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Støyforskriften
Plandokumentene forholder seg konsekvent kun til den nye støyforskriften T-1442 /2016. Vi
mener dette er feil forskrift å anvende. For det første ble planarbeidet startet før denne
forskriften ble vedtatt, planen bør derfor benytte T-1442/2012 som var gjeldende ved
planoppstart. For det andre har de berørte kommunene andre støygrenser i sine
kommuneplaner som skal benyttes for planer som berører kommunen. Ved bruk av
støyforskriften fra 2012 vil flere skoler og barnehager og en rekke boliger komme i gul sone.4
Vi krever at støy for Oslos befolkning håndteres i henhold til reglene t-1442/2012 og
kommuneplanverket i Oslo kommune, og at det tegnes nye støykart med utgangspunkt i disse
reglene.
Skytebaner og skytestøy
På beredskapssentret planlegges det å etablere flere skytebaner utendørs og en innendørs
bane. 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 skytes mellom 300 og 1000 skudd pr time5 og ca.
2.500-7.500 skudd6 utendørs hver dag. Bygging av utendørs skytebaner er i strid med Oslo
kommunes entydige politikk.
Vi krever stans i planen om utendørs skytebane på Taraldrud, og krever at eventuelle
skytebaner må bygges i fjell.
Støy fra SIBO (skyting&sprenglegemer)
På beredskapssentret skal det anlegges et SIBO-anlegg7 hvor det skal drives øvelser med
sprengning, granater, etc. 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.
Skytebaner og SIBO-anlegg planlegges lengst nord i anlegget, noe som betyr at Bjørndal vil
bli sterkt eksponert for slik øvingsstøy. Det beskrives at SIBO-anlegget vanskelig kan
støyskjermes8, noe som for oss er uakseptabelt. Alle installasjoner må støyskjermes.
Vi krever at etablering av denne type aktivitet stoppes og aktiviteten flyttes til eksisterende
treningssentra.
Støy fra helikoptertrafikk
På beredskapssentret skal det etableres base for 3-5 nye store politihelikopter.
Helikoptertrafikken vil skje hele døgnet. Antall flyvninger er usikkert, men i plandokumentet
oppgis historiske tall på 2.250 flybevegelser9. Antall flybevegelser må antas å være økende
4

Skoler og barnehager i Oppegård er nevnt presentasjonen på informasjonsmøtene 23. og 24. mai 2017.
Planbeskrivelsen kap 6.13.1 side 78, 4. avsnitt: 300-1000 skudd pr time
6
Årlig mellom 680.000 og 2 mill skudd, ref. vedlegg 11, side 12, fig. 3-1
(dvs mellom 2.720 og 7.690 skudd daglig som tilsvarer 340 til 960 skudd pr time)
7
SIBO = treningsanlegg for strid i bebygd område
8
Planbeskrivelsen kap.2.1.4, 2.avsnitt
9
Planbeskrivelsens vedlegg 10 om helikopterstøy, kap.1.1, 2.avsnitt
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med flere og større helikoptre, parallelt med økende terrortrussel. 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.
90 % av helikopteroppdragene gjelder Oslo og området nord for Taraldrud. Inn- og
utflygningstraseen nordover mot Oslo sentrum vil gå over og tett på boligområdene på
Bjørndal. Dette vil innebære et betydelig støyproblem når de store helikoptrene flyr inn og ut
fra beredskapssentret. Vi kan ikke se at det er mulig å etablere tilfredsstillende støyskjerming
mot helikoptertrafikken.
Vi krever stopp i planen for etablering av flytraséen så tett på boligområdene på Bjørndal, og
at flyaktiviteten flyttes til for eksempel eksisterende fasiliteter på Rygge, som vil utgjøre en
marginal forlenget flytid til Oslo.
Oppsummering
1) Vår oppfatning er at beredskapssentret ikke kan legges til Taraldrud fordi de støyende
aktivitetene på sentret ikke er forenlig med nærheten til boliger, barnehager, skoler og
nære markaområder.
2) Hvis senteret likevel blir lagt til Taraldrud må helikopterbasen legges på Rygge og all
skyting legges i en fjellhall.
3) Hvis det likevel legges opp til støyende aktivitet på Taraldrud må all støyskjerming
skje gjennom skjerming av støykildene 10 og støyens utbredelse skjermes. Støyen må
skjermes der den oppstår, fordi 1) omfanget på støymottakere er for stort til at det kan
utføres støyskjerming på mottakersiden, og 2) dette er eneste måten å skjerme marka,
natur og friluftsinteresser.
4) Ved eventuell etablering av et beredskapssenter krever vi at følgende tas inne i
reguleringsbestemmelsene:






10

Skyte- og øvingsvirksomhet må kun skje på hverdager og innenfor
normalarbeidstiden.
Planlagt helikoptertrafikk må underlegges samme restriksjoner som skyte og
øvingsvirksomhet.
Alle støykilder må skjermes. Støyskjerming må skje ved skjerming av støykildene og
hindre støyens utbredelse.
Det må ikke settes opp stengsler/gjerder som hindrer fri ferdsel på Taraldrudåsen øst
for E6
Det må frigjøres tilsvarende erstatningsareal for det areal som tas ut av marka

Planbeskrivelsen kap.2.1.4, 1.avsnitt
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Vi forventer at Oslo kommune på vegne av beboerne stiller tilsvarende krav.
Høringsfristen til departementet er 22. juni 2017. Reguleringsplanen er tilgjengelig på
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/etablering-avberedskapssenter-for-politiet/id2504281/

Med vennlig hilsen

Ragnar Hafsøe
Styreleder i Bjørndal boligsammenslutning (BBS)
Telefon: 926 65 224
E-post : ragnar-bbs@hafsoe.no
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