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Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv – Oppegård (FNF) 

De åpne møtene på Kolbotn og Bjørndal viste at folk er meget engstelige for den kommende støyen 

fra skyting og helikoptertrafikk. Ingen vet heller hva konsekvensen blir for den fysiske aktiviteten i et 

område som fikk topp karakter under verdisettingen av viktige friluftsområder. Området ble ikke 

verdsatt slik fordi det har så flott natur, men fordi det har så stor betydning for mange tusen 

mennesker som helsebringende nærrekreasjonsområde. Oppegård kommune arbeider for at barn og 

unge skal være fysisk aktive ute i naturen, og mange bruker derfor nærområdene til det kommende 

beredskapssenteret. Skolene, barnehagene og foreldrene er meget engstelige for hvordan deres 

fremtid blir. Forholde seg til kun støymålinger hjelper lita da det er vær og vindforholdene som avgjør 

støyens omfang og styrke. Mange års erfaring fra E6 viser dette. Oppegård kommunes vurdering av 

støy, og kommuneplanens støygrenser må derfor legges til grunn i planforslaget. Ingen skoler, 

barnehager eller boliger skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Ski og 

Oppegård. 

FNF er imidlertid glade for at det skal opparbeides planfri løsning for friluftslivet over E6. Denne må 

komme så tidlig i anleggsperioden som mulig, og tilgangen til marka må være åpen i hele 

anleggsperioden. 

FNF er også glade for beredskapssenteret legger opp til mindre bruk av arealene i øst enn først 

signalisert.  

FNF vil ikke ha mer skyting enn alternativ 1 i planen. 

På orienteringsmøte ble de tidligere lovnadene om kompenserende tiltak etterlyst. Det er fortsatt 

stor avstand mellom FNFs forventninger og det planforslaget nå viser. Det ble fra beredskapssenteret 

etterlyst en tydeligere prioritering. Her kommer den. 

FNF ber om at: 

 Offentlig gang- og sykkelvei med lyssetting ved siden av Fløisbonnveien må opparbeides før 

hovedanleggsarbeidet er i gang. Dersom Fløisbonnveien skal være en del av 

beredskapssenteret må det også opparbeides en skitrase med belysning langs gang- og 

sykkelveien. 

 Ny lysløypetrase fra Fløisbonnveien, forbi Snipeåsen i vest med retning mot 

beredskapssenteret og løypenettet i nord. Under denne traseen må Oppegård kommune få 

ny vannledning som reservevannkilde. Med slik løsning kan også speiderhytta Doggebu få 

lagt inn strøm. 

 Ungdom må få en enkel terrengsykkelbane i vestre del av snipetjernåsen. 

  Barn bør få et utsiktstårn på Grønliåsen 
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