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Til Justis- og beredskapsdepartementet. PB 8005 Dep, 0030 OSLO 

Merknad til planforslaget Politiets beredskapssenter. 

LA21-Forumet i Ski er negative til plasseringen på Taraldrud. Området er innenfor markagrensen  og 

er et viktig friluftsområde samt at dyrka mark tas ut av matproduksjon. 

Biologisk mangfoll; ”Rød høstlibelle”  - Ski kommune fikk et særlig ansvaret for å passe på denne  

forekomsten som har lokalitet på Taraldrud – hvem ivaretar deres interesse i framtida. ”Vasstegl” 

(drypoteris cristata) er registrert ved Snipetjern. Det må være en romslig byggefri sone mot 

Snipetjern.  Dett er et viktig våtmarksområde for biologisk mangfold 

Bygninger av historisk verdi, arkeologiske funn:  Det må avsettes midler i prosjektet for at de fredede 

bygningene blir tatt ned på forsvarlig vis og gjenreist i et historisk miljø. Ved å ta vare på restene 

etter våpenlageret fra motstandsbevegelsens aktiviteter under krigen – kan man trekke linjer til den 

oppgaven beredskapssenterets skal ha i framtiden.  Det bør avsettes areal i vestibyle eller kantine 

som presenterer de arkeologiske funn som er kartlagt. 

Ny jord;  søke å etablere erstatningsarealer for den dyrka marka som forsvinner ved utbyggingen. Vi 

har begrensede arealer i Norge som er egnet for matproduksjon.  Ski kommune har 0-tollereanse for 

tap av dyrka mark! 

Helikopterstøy; -det estimat på kun 6 bevegelser pr døgn , totalt 2250 pr. år. Det høres å være for 

lavt. Det blir bare en landing og en avgang for hvert vaktsett for et helikopter. Nå bevilges det midler 

for å kjøpe inn 3 nye helikoptere.  Det ønskes nå en styrket bemanning med flere crew for å øke 

bruken av helikopter til politioppdrag. Kanskje dobles antall flybevegelser. 

Aktivitetsnivå; -trening er en stor del av tjenestemennenes hverdag. Støyende aktivitet, som skyting, 

må fortrinnsvis foregå på dagtid på hverdager og fortrinnsvis innendørs.  Lov om helligdagsfred må 

respekteres  samt støyforskriftene må følges. 

Grunnutdanningen over flere uker for nye tjenestemenn til beredskapstroppen, livvaktstjenesten, 

utrykningenhetene i Oslo og Øst pd. Øvrige operative tjenestemenn i nærliggende pd, skal disse også 

trene i dette anlegget.  

Ny bygningsmasse; -ha samme energistandard som kommunale bygg i Ski kommune.  Tek17 har 

avløst Tek10 og disse standardene må selvfølgelig være gjeldende. Det må stilles krav om at energi til 

oppvarming og varmt tappevann skal komme fra lokale, fornybare energikilder. Bergvarme eller 

varmesentral basert på biobrensel. 
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Vannmiljø 

Avrenning; drivstoffsøl fra kjøretøy og hellikoptere. Avisingsveske fra flyplassen må ikke renne ut i 

vassdraget. Store tette flater vil gi en hurtig avrenning mot vassdrag, etablering av renseanlegg og 

fordrøyningsanlegg må vurderes. Gjersjøen er drikkevannskilden til Oppegård og Ås kommune og 

vann fra Taraldrud renner ned mot 

Friluftsliv; -skape trygge områder for nærskogs områdene for Oppegård og skjermede stier østover 

mot skogsområde øst for E6. Alle kommuner har fått nasjonalt pålegg om kartlegging av 

friluftsområdene i sine kommuner. I foreløpig planer er Taraldrud under kategori ”marka” 

Det er ingen kollektivløsning for området pr. i dag. Etablering her vil medfører økt bilbruk. 

Kommunen har målsetning om det motsatte. Vi vil oppfordre til at det blir anlagt gang- og sykkelvei 

fra Sofiemyr til Taraldrud for at flest mulig arbeidsreiser kan tas med sykkel.  Bygg sykkelhotell. 

Støyforurensing; Høyt aktivitetsnivå med helikoptere og ikke minst skyting og sprengningsøveløse blir 

belastende. Aktiviteten må underlegges lov om helligdagsfred og Støyforskrifter. Skytetrening må i 

størs mulig utstrekning legges til hverdager på dagtid og kun unntaksvis skje på kveld og natt. LA21-

Forumet er bekymret for at dette vil redusere livskvaliteten til de som bor i nærområde, barna på 

skolen og turgåere. For noen vil dette medføre stor engstelse, og for enkelte, med fortid fra krig og 

terror andre stedet i verden, kan det fremkalle traumer og forsterke den mentale lidelsen de 

eventuelt sliter med. 

Jfr ØB 15.juni refereres det til et møte på Tårnåsen skole hvor representanter fra utbygger hadde 

sagt at dette skal være et beresdkapssenter, ikke et øvelsessenter. Hva innebærer det. Skal 

opplæring, trening og øvelser legges til andre geografiske steder? 

 

Ski 16.06.2017 

 

Inge Utstumo 

Leder LA21-Forumet i Ski 


