Meklenborg huseierforening
Til:
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
postmottak@jd.dep.no
Bjørndal, 20. februar 2017

Meklenborg huseierforening er sterkt kritisk til Taraldrud
som lokalisering av «politiets nasjonale beredskapssenter»
Vi viser til planprogram for «politiets nasjonale beredskapssenter» som ble lagt ut på høring i
høst.
Meklenborg huseierforening organiserer 133 boligeiere syd på Bjørndal i Oslo kommune.
Våre medlemmer er nærmeste nabo med direkte utsyn til Taraldrud gård, og vil dermed bli
direkte berørt av enhver aktivitet i dette området.
Hverken vi som naboer, Søndre Nordstrand bydel eller Oslo kommune har blir hørt/forespurt i
planarbeidet forut for beslutning om å legge beredskapssentret i dette området «rett utenfor
hagegjerdet vårt». Vi mener dette er sterkt kritikkverdig og innebærer en «overkjøring» av
lokalbefolkningens interesser.
Meklenborg huseierforening er sterkt kritisk til plassering av politiets nasjonale
beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Denne lokaliseringen av beredskapssentret vil
medføre en betydelig ulempe og urimelig belastning på oss som beboere i nærområdet, og det
vil fordres omfattende restriksjoner på aktiviteten på sentret i tillegg til behovet for betydelige
avbøtende og skjermende tiltak:
1. Nei til bygging i marka.
Planområdet ligger i sin helhet i marka. Vi er sterkt uenig i at markagrensa uthules og
at marka bygges ned. Dette befolkningsnære området «nærmarka» vår er særlig
verdifull og samtidig utsatt for sterkt press. Utbygging av Taraldrud berører nærmarka
for svært mange mennesker både i Oppegård og her i Oslo kommune. Dette fordrer at
særlige hensyn og skjerming både ved utbygging og daglig drift av sentret.
2. Helikoptertrafikken vil utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Helikoptertrafikk er underlagt særlige sikkerhetsbestemmelser. Vi mener at det vil
utgjøre en sikkerhetsrisiko for oss som vil bli boende tett på og under inn- og
utflygningstraseen for helikoptertrafikken.
3. Støy fra helikoptertrafikken.
Inn- og utflygningstraseen mot Oslo sentrum vil gå over og tett på våre boliger/
eiendommer. Det vil innebære et betydelig støyproblem når de store helikoptrene flyr
inn og ut fra beredskapssentret. Vi mener det må iverksettes massive støyreduserende
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tiltak mot helikopterstøyen, men kan ikke se hvordan dette kan løses i praksis. Vi
registrerer at det skal tilrettelegges for store helikoptre med høy lastekapasitet og mye
støy. Støytiltakene må dermed bli massive.
4. Støy fra skyting og annen treningsvirksomhet.
Vårt område har inntil for få år tilbake vært plaget av skytestøy fra Prinsdal skytebane.
Omsider ble denne lagt ned. Skytestøyen fra Taraldrud vil komme betydelig tettere på
våre boliger. Vi kan ikke akseptere at det anlegges en utendørs skytebane få hundre
meter fra hjemmene våre. Vi krever at all skyting og tilsvarende aktivitet må skje
innendørs og støyskjermet.
Vi vil også anføre at mange av våre beboere er barn som kommer fra konfliktområder, og
derfor vil kunne reagere negativt på eksponering av aktiviteten og støyen ved
beredskapssentret.
Vi vil også påpeke at det er en alvorlig saksbehandlingsfeil at vi som beboere og Oslo
kommune ikke er oppført som interessent i planarbeidet. Vi som bor i Oslo kommune har
ikke blitt gjort kjent med planene for beredskapssentret. Fordi vi bor på andre siden av
kommunegrensen er vi ikke gitt lovpålagt mulighet til medbestemmelse. Vi er de
nærmeste naboene til Taraldrud, og er sterkt berørt, men fordi vi bor i en annen kommune
har vi ikke hatt mulighet til å medvirke i planprosessene.
Vi krever at planarbeidet stoppes - og at det avklares om det overhodet er mulig å gi
oss naboer tilstrekkelig sikkerhet, støyskjerming og bevegelsesfrihet.
Vi mener beredskapssentret slik det fremstår påfører som beboere i nærområdet en
uakseptabel helsemessig belastning.

For styret i Meklenborg huseierforening

Geir Børdalen (sign),
styreleder

Kopi:
Bydelsoverlegen, Søndre Nordstrand bydel
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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