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KART OG TALL TILKNYTTET:

POLITIETS
BEREDSKAPSSENTER
Sted: Taraldrud,
Ski kommune

Byggestart:
mars 2018

AVSTAND TIL BEREDSKAPSSENTERET:

BJØRNDAL, OSLO

ANT. INN
BYGGERE

METER

Bjørndal

ca 8500

700

Tårnåsen/Hellerasten

ca 7000

700

35–40 000

700

Gjersrud-Stensrud

(når ferdig
utbygget)

(område som er vedtatt
utbygget til boligområde)

TOTALT

50-55 000

AKTIVITETER VED
BEREDSKAPSSENTERET:

Sprengninger, skarpe granater:
Skudd, utendørs, dagsgjennomsnitt:
Skudd, utendørs, ved høy aktivitet:

Etablert boligområde med
ca 8500 innbyggere. Her
finner vi også flere barne
hager og skoler.
AVSTAND: ca 700 meter

TÅRNÅSEN OG
HELLERASTEN,
OPPEGÅRD
Etablerte boligområder med
ca 7000 innbyggere. Flere
barnehager og skoler finnes
i området.

PR DØGN

ca 20-30 i
øvingsperioder
ca 4000
ca 10 000

Helikopterbevegelser på dagtid:

2,6

Helikopterbevegelser på kveldstid:

2,1

Helikopterbevegelser om natten:

1,5

AVSTAND: ca 700 meter

BEREDSKAPSSENTERET, SKI
sprenginger av
 karpe granater:
s

1000

helikopterbevegelser:
(1/4 om natten)

2250

Skudd:
(2/3 utendørs)

per år

per år

1–2

millioner

GJERSRUDSTENSRUD, OSLO
Oslo kommune har vedtatt
at Gjersrud-Stensrud skal
utbygges til boligområde.
Foreløpige planer skisserer
ca 10 000 nye boliger her.
AVSTAND: ca 700 meter

10 000

2000

skudd i døgnet i p erioder
med høy aktivitet

barn i barnehager og
skoler vil daglig bli utsatt
for denne støyen

1–2

10 000

1000

700 m

helikopterbevegelser
pr natt

sprenginger med skarpe
granater pr år. Dette tallet
vil øke etterhvert.

Eh. Hvor ble det av B
 jørndal?
(Bilde hentet fra Metiers doku
mentasjon. Metier er prosjektleder
for reguleringsplanen for det nye
beredskapssenteret.)

beboere i nærområdet vil
potensielt bli forstyrret av
helikopterstøy, hver natt

avstand til bebyggelse på flere
kanter. Totalt ca 16 000 støyutsatte
naboer. Når Gjersrud-Stensrud
etterhvert står ferdig vil dette tallet
øke til ca 50–60 000.

TOTAL STØYBELASTNING
Det er utarbeidet flere støykart, men vi savner en beregning
som viser hvordan den totale støymengden fra eksisterende
støykilder og nye støykilder vil virke sammen. Hva blir den
totale støybelastningen vi må bære? Og hvordan vil dette
påvirke oss, og alle barna som vokser opp i området?
(Trafikkstøy fra E6 + smell fra granater + skudd + helikopterstøy)
x døgnet rundt x året rundt = uholdbart for de aller fleste?

Ah. Der var Bjørndal ja.
Fullt forståelig at man ikke ø
 nsker
å ha et beredskapssenter så nær
bebyggelsen, men å retusjere bort
boligene til 8500 innbyggere hjelper
vel ikke, sånn egentlig. Eller?
Det er ganske b
 ekymringsverdig
at utbygger selv tydeligvis finner
det såpass problematisk med en
plassering så tett på bebyggelsen,
at de har valgt å fjerne et stort
boligområde fra visualiseringen sin.
(Bilde hentet fra Google Earth)

