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Postboks 12, 1411 Kolbotn.         E-post : post@oppegard-historielag.org.   

          Kolbotn  5.12.2016 

Til:      Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005, Dep, 0030 Oslo. 

Høringsuttalelse.  Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud, 
planprogrammet. 

Vi viser til utlysninger i pressen i slutten av oktober, og til informasjonsmøte på              
Quality hotell , Mastemyr, den 2. 11.16, og dialogmøte på Kolbotn den 30.11.16. 

Oppegård Historielag har, som det ble uttalt under møtet på Mastemyr, og på Kolbotn, 
spesielle interesser knyttet til minnebautaen som er plassert litt sør for gårdsbebyggelsen og 
inn mot E6. Planleggerne var i utgangspunktet  ikke oppmerksom på denne. 

I tillegg gjør vi oppmerksom på et veifar øst-vest helt sør i det avmerkede området. 

Minnebautaen. 

Bautaen er reist av Oppegård heimervernsforening i 2003. til minne om Milorgaktivitetene i 
skogområdene innenfor i de siste årene av krigen. Bautaen er knyttet til en potetkjeller for 
Taraldrud gård på den tiden, hvor våpen fra slipp i marka ble lagret for mulig bruk i 
krigsavslutningen. Det var skogområdene i Ski kommune som var aksjonsområdet, men 
aktørene var Oppegård-folk. Derfor er det Oppegård HV som har stått for oppføring og 
senere skjøtsel. Oppegård HV ble lagt ned for få år siden, og Historielaget har valgt å ta opp 
deres rolle i formidling av minner og historie, i samarbeid med Ski historielag. 

Til bevaring av dette minnesmerket bør det avsettes (og inngjerdes ?) et område rundt 
minnesteinen som ikke berøres av utbygging/utvikling/treningsaktiviteter på minst 30 x 15 
m. Et slikt areale vil i tilfelle favne både minnebautaen og restene etter potetkjelleren.  
Dersom det er behov for skjerming av minneområdet av hensyn til beredskapssenterets 
funksjon, og det sivile miljøets behov for å komme inn til bautaen, anbefales en inngjerdet 
tilkomstkorridor fra Taraldrudhytta, langs E6 og inn til inngjerdet/skjermet område for 
bautaen/potetkjelleren. Vi viser her til tilsvarende uttalelse fra Ski historielag.  

Skulle det vise seg umulig å ha et slikt separat område innenfor senteret, kan det muligens 
diskuteres en flytting av bautaen ut til offentlig område i krysningen mot 
Fløysbonnveien/Taradrudhytta/innkjøring fra sør til senteret. I så fall må bautaen til enhver 
tid være tilgjengelig for publikum, med god adkomst. 
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Gammelt veifar øst- vest. 

Lengst i sør på avmerket areale for Beredskapssenteret, ca. der tilkjøringsveien fra E6 vil 
måtte kobles på, er det trolig at et gammelt veifar fra øst og mot Fløysbonn gikk.         
Veifaret førte videre mot vest til Oslo-fjorden ved Stubljan, og via ”Kirkeveien” litt lenger sør 
til Bunnefjorden  og Nesodden. Veifaret er trolig oldtidsvei, noe som bekreftes av hulvei på 
begge sider av Assurdalen øst for dette sørlige området av Beredskapssenteret.   

Ski Historielag vi trolig komme nærmere inn på dette i sin uttalelse. Trolig bør også 
Fylkeskommunen v/fylkesarkeologene kontaktes i denne sammenheng, se nedenfor. 

Speiderhytta Doggebu, gnr 49 bnr 76 i Oppegård 

Speiderhytta Doggebu tilhører Kolbotn Speidergruppe, og ligger i ”Snipeåsen”, området som 
er antydet som alternativ til øvingsområdet Taraldrud.  Hytta ble reist på dugnad noe etter 
krigen. Tomten ble gitt som gave av grunneieren Eivind Sundt. Denne er i aktiv bruk av flere 
organisasjoner. Doggebu ble utnevnt som historisk post i forbindelse med Skautraveren for 
sesongen 2015. Den er et kjent samlingspunkt for unge og gamle langt utenfor kommunens 
grenser. I forbindelse med planarbeidet må denne bruken hensyntas. Eventuelle tiltak må 
utføres så ikke eiendommens bruk blir forringet. 

Til slutt. 

Vi registrerte i møtet at prosjekteier er klar på at området for Beredskapssenteret generelt 
skal gjennomgås med arkeologiske feltundersøkelser utført av kulturminevernet/Akershus 
fylkeskommune.  

 

Hilsen  Oppegård historielag  

Steinar Karlsrud, leder (sign)    Egil Wenger, sakshåndtering  (sign)   

 

Kopi:  Ski historielag, v/leder Knut Falla, Myrvangveien 3, 1406 Ski. 

 Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. 

 


