
Politiets nasjonale  
beredskapssenter på Taraldrud



Dette er et informasjonsbrev om politiets 
nasjonale beredskapssenter på Taraldrud til 
innbyggere i Ski, Oppegård og bydel Søndre 
Nordstrand i Oslo.

 



Bakgrunn for saken 
Det skal bygges et nytt nasjonalt 
beredskapssenter for norsk politi på Taraldrud 
i Ski kommune. Tomten grenser til Oppegård 
kommune, og aktiviteten på senteret vil berøre 
innbyggerne i Ski og Oppegård, og på Bjørndal i 
Oslo kommune.

Etter å ha vurdert et stort antall ulike tomter, 
 besluttet regjeringen høsten 2016 at beredskaps
senteret skulle legges til Taraldrud. Stortinget 
hadde ikke  merknader til tomtevalget. Forslag 
til regulerings plan var på høring våren 2017, og 
planen ble vedtatt i august 2017. I det endelige 
planvedtaket ble det lagt inn en rekke krav og 
forutsetninger som skal begrense støyen fra 
senteret.

Byggestart er planlagt i 2018, og senteret skal stå 
ferdig i løpet av 2020.

Beredskapssenteret er nødvendig
Norge er et trygt samfunn. Likevel viser 
 evalueringen etter terrorhendelsene 22. juli 
2011 og dagens trusselbilde at vi må samle 
politiets beredskapsressurser for å være i stand 
til å håndtere alvorlige hendelser, dersom dette 
skulle oppstå. 

Å samle beredskapsressursen på ett sted er 
derfor viktig for tryggheten til oss alle. Dette 
blir politiets senter for å trene på å forebygge, 
avverge og håndtere ekstraordinære hendelser 
og kriser.  Senteret skal også være felles base 
for beredskaps troppen, bombegruppen, 
krise og gissel forhandlerne og  politiets 
helikoptertjeneste.

Ved å samle ressursene og tilby gode, felles 
trenings fasiliteter oppnår politiet en rekke 
forbedringer. 90 prosent av personell i tjeneste 
kan rykke ut på 15 minutter, noe som gir langt 
bedre muligheter for godt koordinerte og 
sammensatte aksjoner enn i dag.

Friluftsliv
Det vil fortsatt være fullt mulig å bruke frilufts
områdene på begge sider av E6 til friluftsliv. 
Utfarts veier og hovednettet av løyper og stier 
vil bli opprett holdt. Det vil også bli bygget en ny 
turveibro over adkomstveien til beredskapssen
teret fra  Taraldrudkrysset. Denne vil bli knyttet til 
eksi sterende turbro over E6, og dermed kunne 
erstatte dagens skitrasé under E6. 

Ikke farlig for omgivelsene
All trening ved senteret vil skje under kontrollerte 
og skjermede forhold. Sikkerhetsmessige forhold 
knyttet til skytebaner er regulert gjennom en 
egen forskrift. Aktivitetene ved senteret utgjør 
ingen fare for omgivelsene. 

Andre effekter for nærområdet
Beredskapssenteret vil gi Ski kommune flere 
hundre nye arbeidsplasser, og vil på sikt føre 
til mange nye innbyggere i særlig Oppegård. 
Dette vil gi positive økonomiske ringvirkninger. 
Senteret vil også bli et kompetansesenter for 
politiet generelt, og dermed trekke besøkende til 
de to kommunene.

Politidekningen i området vil bli svært god, 
og bidra til å trygge nærområdet. Det vil være 
svært rask responstid ved eventuelle alvorlige 
hendelser som krever inngripen fra de nasjonale 
bered skapsressursene. 

Det er besluttet å sette av 78 millioner kroner til 
 kompenserende tiltak rettet mot barn og unges 
bruk av marka på dagtid. Midlene vil fordeles 
i samråd med kommunene og berørte skoler 
og barnehager. Også speiderbevegelsen vil bli 
involvert.

Høringsinnspill
Regjeringen har lagt betydelig vekt på hørings
innspillene og har lagt vekt på å imøtekomme 
kravene fra kommunene Dette gjelder særlig 
tiltak for å begrense støy fra senteret. 
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Støysoner for helikopter
Kartet viser yttergrenser for støysoner for helikopter- 
aktivitet på senteret og langs flytraseer

Gul sone; område med lav til moderat støybelastning

Rød sone; område med moderat til betydelig 
støybelastning
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Støysoner for skyting
Kartet viser yttergrenser for støysoner for skytebane 
og øvrige treningsområder

Gul sone; område med lav til moderat støybelastning

Rød sone; område med moderat til betydelig 
støybelastning
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Lyd fra beredskapssenteret
Det er gjort et omfattende arbeid for å begrense 
støyen fra anlegget. Først og fremst gjennom 
plasseringen av anleggene i terrenget, 
og gjennom fysiske skjermingstiltak som 
støyskjermer, støyvoller og delvis innbygging 
der det er mulig. Det har hele tiden vært en 
forutsetning at støy fra senteret ikke skal bli 
høyere enn de nasjonale støygrensene. 

De viktigste støykildene vil være helikopter, 
skyting og eksplosiver. Hensynet til omgivelsene 
har vært prioritert under hele prosessen, og har 
ført til løsninger som ivaretar både hensyn til 
støy og funksjonalitet. For støy fra skytevåpen 
har prosjektet klart å imøtekomme de 
kommunale kravene fra høringsrunden. 

Beredskapssenteret vil huse mellom 200 og 300 
mennesker daglig. Politiet har også et ansvar for 
at disse ikke blir utsatt for skadelige støyplager. 

Støynivå
Det vil bli foretatt jevnlige støymålinger og kontroll
målinger, i dialog med de berørte kommunene. 
Dette vil sikre at aktiviteten ved senteret holder seg 
innenfor de vedtatte støygrensene. 

For all aktivitet ved senteret vil støynivået være 
innenfor anbefalte nasjonale grenseverdier. For 
støy fra skytebanene vil støynivået være betydelig 
lavere enn de nasjonale grensene. For Oppegård 
kommune innebærer dette at kommunens egne 
grenser også er ivaretatt, noe som var et viktig 
innspill fra kommunen. Disse er hele 10 desibel 
strengere enn de anbefalte nasjonale grensene. 
Dette tilsvarer en forskjell i lydnivå som for de 
fleste vil oppfattes som en halvering. 

Kvelder, helger og netter
Det vil i utgangspunktet ikke være støyende 
treningsaktiviteter ved senteret på kveldstid 
og om natten, og heller ikke lørdager, søndager 
og helligdager. Trening som medfører støy 
tillates bare på hverdager mellom klokken 07 
og 19 og i tillegg frem til klokken 23 én fast dag 
i måneden for mørketrening. Dersom treningen 
på denne ene kvelden i måneden medfører 
støy for omgivelsene, vil lokal miljøet varsles om 
dette. Helikoptertrafikk som følge av alvorlige 
hendelser vil imidlertid forekomme, på samme 
måte som utrykning med helikopter tidvis kan 
merkes i området også i dag.

Skytebaner
Beredskapssenteret vil ha skytebaner 
innendørs og utendørs. I tillegg vil det på 
lukkede eller skjermede områder være bruk av 
treningsgranater og eksplosiver. 

Det er planlagt en innebygget skytebane på 
senteret, men politiet har også behov for å trene 
ute. Det er viktig å kunne trene så realistisk 
som mulig, for eksempel med bruk av kjøretøy i 
vekslende værforhold. Dersom det ikke hadde vært 
mulig å trene utendørs, ville det vært nødvendig 
med mer trening andre steder utenfor senteret. 

Forsvaret vil unntaksvis kunne trene på 
Taraldrud. De vil da trene på samme måte som 
politiet. For omgivelsene vil det ikke være noen 
forskjell i forhold til politiets trening.

Helikoptertrafikk
Taraldrud vil være base for tre politihelikoptre. 
Dette er nødvendig for å sikre best mulig 
beredskap og rask responstid. Ved en hendelse vil 
det være aktuelt å bruke mer enn ett helikopter, 
og til ulike oppgaver. I tillegg er det viktig at 
helikoptertjenesten er del av et politifaglig miljø. 

Det forventes i gjennomsnitt seks flybevegelser 
per døgn – tre avganger og tre landinger. 
Ca. 75 prosent av flygningene vil foregå på dag- 
og kveldstid. 

Det vil bli fire helikoptertraseer ut fra senteret, 
to mot nord og to mot sør. Traséene mot nord 
går enten rett nordover over Grønliåsen eller 
i nordøstlig retning over Marka. Traseen over 
Grønliåsen vil gi mest støy for naboene, og 
det er derfor lagt inn restriksjoner på bruk av 
denne traséen. Den skal brukes minst mulig, 
men må kunne benyttes i situasjoner hvor det 
er nødvendig for liv og helse. Traséene mot sør 
går enten rett sørover langs E6 eller noe mer 
mot sørvest. De sørlige traséene vil bli vesentlig 
mindre brukt enn de nordlige. 

Taraldrud skal ikke brukes for vedlikehold av 
andre helikoptre enn de som er stasjonert på 
senteret. Det skal heller ikke foregå trening 
med helikoptre ved senteret. Funksjonstester 
av helikoptre på bakken vil utgjøre ca. to timer 
i året totalt. Dette vil kunne tilpasses i tid slik at 
vedlikeholdet for eksempel legges til samme 
tidspunkt som rushtrafikken.



Tiltak for å redusere støy
Her er de viktigste tiltakene som er gjort for å redusere støy fra senteret mest mulig:

• Ett av de viktigste støybegrensende tiltakene er 
at skyteretningen er vendt bort fra nærliggende 
bebyggelse.

• Det blir svært god støyskjerming av standplass 
på skytebanene, med støydempende vegger 
og tak. Dette vil gi vesentlig mindre støy fra 
særlig 200 og 100metersbanen, hvor mye av 
utendørs skyting vil foregå. Tiltakene vil særlig 
ha positiv effekt for å redusere støyen i retning 
mot bolig områdene.  

• Det skal bygges to meter høye støyskjermer på 
toppen av støyvoller ved skytebaner. Det gir 
8-12 meter høy skjerming. 

• Det blir innført begrensninger på skytevinkel 
for skyting på 50metersbanen. 

• Det bygges 1012 meter høye støyvoller ved 
trenings anlegget som simulerer en åpen 
bebyggelse (SIBOlandsby) og ved skytehuset. 
  Sistnevnte støyvoll er særlig designet for 
å begrense refleksjons støy mot Oppegård, men 
gir også god effekt mot E6.

• Det blir svært god støyskjerming av skytehuset, 
hvor det skal trenes med eksplosiver.

• Det blir lyddempende materialer i alle bygg, 
også i SIBO-landsbyen.

• Det settes et øvre antall på 1 250 hendelser 
pr år for treningsgranater og eksplosiver 
samlet. Dette er en halvering av tillatte 
hendelser, sammenliknet med det opprinnelige 
forslaget. 

• Det skal ikke benyttes skarpe flashbangs (lyd- 
og lysgranater), og som utgangspunkt skal det 
heller ikke benyttes treningsgranater ute.

• Tillatte sprengladninger vil være betydelig 
lavere enn hva som opprinnelig ble vurdert. 
Det vil ikke være helikoptertrening ved senteret.

• Det skal lages gode rutiner for varsling om støy 
og klagemuligheter.

• Støytiltakene skal være varige, og støyen skal 
ikke øke over tid. 

• Støynivåene fra skytebanene skal derfor ikke 
over skride de siste gjennomførte beregningene 
(vist i støysonekartet over).

• Det skal foretas en evaluering av 
støysituasjonen og systematisk oppdatering av 
støyberegningene. Støy fra treningsgranater 
og eksplosiver skal måles for å påse at 
støygrensene overholdes.

• Politiet vil flytte så mye trening som mulig 
innen dørs. For skytetreningen vil dette, slik 
dagens trenings  bilde er, kunne omfatte 
om lag halvparten av treningen. Det vil bli 
benyttet signaturdemper/støy  demper for en 
betydelig del av skytetreningen ute.
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Ønsker du mer informasjon?
Se nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter

Hva skjer videre?

•  Stortinget vedtar budsjettet i midten av desember 

•  Byggeprosjektet starter om lag mars 2018

•  Byggeprosjektet sluttføres sensommeren 2020

•  Innflytting høsten 2020

http://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter

