Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse: Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud
Fra: Forum for natur og friluftsliv - Oppegård
Forum for natur og friluftsliv – Oppegård (FNF) synes det er meget uheldig at beredskapssenteret ble
lagt så tett opp til de viktigste friluftsområdene til Oppegård kommune. FNF er meget bekymret for
fremtidig støy og tilgang til naturområdene i øst.
FNF vil utfra dagens virkelighet etterstrebe å ha et godt samarbeid med Metier og Asplan Viak i det
videre arbeid i planprosessen.
Det som for FNF er viktig ble diskutert på dialogmøte 29. november, og blir her bare bli oppsummert.
Slik FNF forstår den videre planprosessen blir det flere møter underveis.
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For alle tiltakene i området må lovverket for Marka etterleves.
Flytte politiets treningsområde øst for E6 til Snipetjernåsen vest for Snipetjern.
Treningsområdet som skal ha fellesbruk vil da komme nærmere store befolkningsgrupper i
Oppegård kommune.
Hinderløype og terrengsykkelbane kan legges parallelt med lyssetting for helårsbruk.
Alle hensynssoner rundt Snipetjern må respekteres.
Speiderhytta på Snipetjernåsen «Doggebu» bør få strømtilførsel og flerbruk.
Et lite område vest i Snipetjern har fjellgrunn som egner seg til feste til badebrygge.
Det planlagte lysløypenettet som er under utarbeidelse i området skal innby til felles
helårsbruk.
Lysløypetraseen fra Taraldrudkrysset bør ha planfri overgang over tilkjøringsveien til
beredskapssenteret og E6.
Det bør bli planfri overgang over Fløysbonnveien på egnet sted.
På myrområder kan legges matter til beskyttelse av natur og bedret fremkommelighet.
Taraldrudåsen vil i fremtiden ha et mye større potensiale for et attraktivt friluftsliv enn
Snipetjernåsen. Her går det allerede en meget brukt DNT løype.
På Taraldrudåsens umiddelbare nærhet er det nylig gjort funn som tyder på Norges eldste
bosetningsplass, 11 000 år tilbake. Mulighet for tilsvarende funn på Taraldrudåsen er stor.
Milorgs våpenlager fra krigen blir liggende innenfor beredskapssenterets arealer. Bautaen
må få en god og fortjent plass i området.
Både Snipetjernåsen og Taraldrudåsen har sårbare arter.
Alunskiferdeponiet må fjernes og overtas av staten. Området bør brukes til utfartsparkering
og natur.
Aasland innendørs skytebane blir påbegynt 2017. Her bør politiets skyteøvelser skje på
dagtid, mens klubbskyting på kveldtid og helger. Oppegård pistolklubbs aktiviteter bør flyttes
hit.
Det er mye vilt i området. Dyrene kan med økt aktivitet bli enda mer stresset og løpe ut i
Taraldrudveien som ikke har viltgjerde. Her skjer mange dyrepåkjørsler. Må komme nytt
viltgjerde med viltovergang.
Det er mye hestetrafikk i området som kan bli berørt.
FNF vil i samarbeid med Oppegård kommune sørge for at kartleggingen av gode
friluftsområder blir ferdigstilt innen 13. januar

FNF ser frem til det videre samarbeid for å begrense skadene for hva et beredskapssenter vil
medføre.
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