
Innspill til planprogrammet til Politiets nasjonale beredskapssenter PNB. 
 
Jeg er ”bare” en vanlig innbygger i Oppegård kommune som flyttet til Tårnåsen i 2007.  
Jeg er mor til to små barn. Jeg er over gjennomsnittet interessert i  byggeprosjekt som 
blir vedtatt plassert nær tettbefolkede boligområder. Da jeg kommer fra bykjernen av 
Stavanger og har selv erfart mitt barndomshjem blitt frarøvet i eks-propriering. Jeg har  
sett flere flotte nærmiljø blitt ødelagt av store byggeprosjekt med støy og visuell 
forurensning.  
 
I løpet av de 10 årene jeg har bodd i denne kommunen, har Tårnåsen, Sofiemyr, 
Greverud utviklet seg til å bli rene ”mekka ”for småbarnsforeldre.  Det vil jeg at det 
fortsatt skal være! 
 
Mange flyttet ut hit nettopp på grunn av at det var barnevennlig, nær skogen og 
rekreasjonsområder.  Det er perfekte oppvekstforhold for barna våre. Er det slik at  PNB 
blir en reell trussel på dette?  
 
Det er først og fremst i Oppegård Avis vi har lest om Politiets nasjonale 
beredskapssenter. Det betyr sikkert mye for kommunens økonomi  at 
beredskapssenteret får ligge i vår kommune.  Vi er relativt positive til næringsutvikling i 
kommunen, men det er først når vi leser om høyt støynivå for et stort boligområde, at 
pipen får en annen lyd.  
 
Konsekvensene av å bygge et slikt beredskapssenter, som tilsynelatende ligger skjermet 
til,  kan bli ganske store. Med tanke på hvordan det vil påvirke en stor 
befolkningsgruppe og trolig vil ramme oppvekst-og trivselsvilkårene til flere.  
 
Plasseringen av senteret er tilsynelatende problemfritt. Det vil ligge på et område som  
ikke er visuelt sjenerende for folk flest. Det er bra. Men det er aktivitetene som vil 
påvirke bebyggelsen i nærheten i  så stor grad, som er urovekkende.   
 
Hvis det stemmer slik Oppegård avis skriver torsdag 10.11.16.  At helikopterstøy, meget 
høye støynivå fra SIBO-landsbyen og skyteøvelser blir frekvente aktiviteter i fremtiden. 
Det skrives også om røde og gule soner. Vi vil ikke ligge i en rød støysone! 
 
Jeg vil ha trygghet  i at  støytiltak iverksettes og at alle skjermingsforhold som er 
absolutt mulig settes inn, selv om utredningsgruppen har en pessimistisk antagelse i sin 
rapport. Det er svært viktig at alle berørte parter får tilstrekkelig  informasjon om 
konsekvensene av byggingen med tanke på støy fremover. Det er ikke en god nok dialog 
med innbyggerne ved at de får slik informasjon om slike inngripende forandringer i 
miljøet gjennom lokalavisen. Det er ikke tilstrekkelig. 
 
Vi ønsker at dere  ivareta våre behov til å fortsatt bo i et rolig og trygt oppvekstmiljø. 
 
Med hilsen  
 
Hildegard Aksdal 


