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Politiets nasjonale beredskapssenter
Høringsuttalelse fra Bærekraftig Follo
Det foreslåtte området for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud ble innlemmet i
Markaloven etter lang motstand mot fremlagte byggeplaner for området. Forslaget om
utbygging på Taraldrud er allerede avslått ved to tidligere kommuneplanrulleringer i Ski
kommune. Varsel om innsigelser fra både fylkesmannen, fylkeskommunen, Oppegård
kommune og Statens Vegvesen resulterte i at Ski kommune ikke videreførte planene.
Det var derfor svært gledelig at områdene ble en del av Markaloven.
Bærekraftig Follo protesterer på at det samme området etter en toppstyrt prosess nå
forsøkes utbygges til Politiets nasjonale beredskapssenter. Vi understreker at det er gitt
klarsignal til utredning og konsekvensanalyse. Konsekvensene skal belyses og vurderes før
en endelig beslutning kan tas. Vi mener de allerede kartlagte konsekvensene for natur,
friluftsliv og hensyn til dyrket mark med tydelighet viser at den foreslåtte lokaliseringen ikke
kan forsvares.





Bærekraftig Follo mener planområdet bærer preg av å være omtrentlig
opptegnet uten at det er tatt hensyn til kartlagte viktige biotoper som Snipetjern
syd og nord og gårdsdammen kalt Snipetjern E. Snipetjern syd og
gårdsdammen er A-biotoper av nasjonal verdi.
Beredskapssenteret vil slik det er foreslått beslaglegge 125da dyrket mark.
Dette er ikke akseptabelt.
Bærekraftig Follo mener behovet for området øst for E6 ikke er grunngitt på en
måte som kan rettferdiggjøre å innlemme området i planområdet. Området bør
forbli LNF-område under Markaloven.

Bærekraftige Follo er høringsinstans og har nye kontaktadresser
Bærekraftig Follos nye adresse er: Bærekraftig Follo. Postboks 171. 1441 Drøbak.
Leder:
Nils Thorsen.
nils@nils.no
Sekretær:
Øystein Giertsen
og@frognmarka.no
Vi ber om å bli invitert til alle medvirkningsprosesser for prosjektet.
Planavgrensningen må bort fra de viktige kartlagte naturområdene Snipetjern sør og
Snipetjern nord med buffer mot naturområdene
Planbegrensningen mot vest er nå lagt i kommunegrensen mellom Ski og Oppegård som går
gjennom de kartlagte biotopene. Vi krever at planområdet på bakgrunn av den kjente
informasjonen om naturområdenes verdi og vassdragets sårbarhet som biotop og
drikkevannskilde, flyttes ut fra de kartlagte biotopene med 50m buffer mellom biotop og
planbegrensning. Gårdsdammen i planområdet kalt Snipetjern E er en biotop av nasjonal
verdi og må vernes mot inngrep.
Hvilke tiltak planlegges øst for E6 - Øvingsområde
Denne delen av planområdet er en høytliggende ås som grenser inn til område mot nord på
Taraldrudåsen som er kartlagt som spillområde for nattergal og klassifisert som viktig. Mot
øst grenser området til kartlagt leveområde for vepsevåk. Området er klassifisert som svært
viktig.
Det påtenkt regulerte området inneholder stier og er en fin furukolle som er viktig for
friluftslivet. . Bruken av og behovet for dette området er ikke grunngitt godt nok til å legge
beslag på denne delen av marka som altså ligger under Markaloven.
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«Planområdet øst for E6 omfatter deler av Taraldrudåsen. Dette er arealer som er tiltenkt
brukt til hinderløyper og annen trening. Dette området vil sannsynligvis ikke bli inngjerdet
eller avstengt. Behovet for å regulere denne delen av planområdet, samt utstrekningen av
det, vil bli vurdert nærmere i planprosessen.
Planområdets avgrensning kan bli justert som en del av planarbeidet»
Det er ikke bestemt om området skal inngjerdes. Det er ikke angitt hva slags trening som
skal foregå.
Uniformert og bevæpnet personell? Uniformert? Skyting med løsammunisjon. Bruk av
hunder? Støtte fra helikopter?
 Trening med uniformert personell er ikke forenelig med ferdsel i marka og vil
avskrekke de fleste fra å oppsøke området.
 Eventuell bruk av hunder, våpen eller helikopterassistanse genererer støy fra et
høytliggende område og må utredes spesielt.
 Politiets beredskapssenter har vært under planlegging i en årrekke. Behovet for
øvingsområde må vi forutsette er klarlagt. Vi ber om at behovet fremlegges og
grunngis.
Bærekraftig Follo mener området i sin helhet må tas ut av planforslaget og forbli FNL-område
under Markaloven.
Støy kan bli et stort problem med skytebane og helikoptertrafikk. Under 1.2 er «Ikke gi
store støyplager for naboer» angitt som et «bør krav» og ikke som et «absolutt krav».
Dette må endres.
«Bør-krav:
3 større

helikoptre med transportkapasitet, herunder hangarfasiliteter

- og treningskapasitet for personell utenom de nasjonale beredskapsressursene»

Støy kan bli et stort problem for beboere i området. For friluftslivet er støy fra skytevåpen og
helikoptertrafikk ødeleggende. Særlig avskrekkende vil støy fra skytevåpen og eventuelle
øvelser med eksplosiver kunne være. Slik støy oppleves som skremmende langt under de
støygrensene som retningslinjene angir. Virkningen av støy fra planlagte installasjoner og
øvingsområder må utredes spesielt med hensyn på friluftslivets bruk av stier, skiløyper og
naturområdene rundt det planlagte tiltaket. I denne forbindelsen er det problematisk at
bruken av området øst for E6 ikke er nærmere angitt.

Drøbak 02.12.2016
Med hilsen
For bærekraftig Follo

Nils Thorsen
Leder
www.follomarka.no

Øystein Giertsen
Sekretær
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Vedlegg:
Linker til omtalte biotoper:
Snipetjern sør A-biotop
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi94vjXp9D
QAhWGCpoKHUluBJ4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ffaktaark.naturbase.no%2F%3Fid%3DBN00027992&us
g=AFQjCNHApWFCEDsjmMrePvLYk0_sjhJxPQ
Snipetjern nord B-biotop
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjepqzOqND
QAhVDAZoKHVX0DJgQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Ffaktaark.naturbase.no%2F%3Fid%3DBN00027991&us
g=AFQjCNEBWn2NZ8kurAHGUy9FlqxfgbDfiw&bvm=bv.139782543,d.bGs
Gårdsdam. Snipetjern E. A-biotop
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis96zlqND
QAhXlK5oKHVlcCJcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ffaktaark.naturbase.no%2F%3Fid%3DBN00051268&usg=
AFQjCNFt2D5gbbB1n94ArFuCFgaME6ofAw&bvm=bv.139782543,d.bGs
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