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HØRINGSVAR PLANPROGRAM – NASJONALT BEREDSKAPSSENTER PÅ TARALDRUD 
 

Planprogrammet vurderes å være oversiktlig, av god kvalitet og tar for seg de aktuelle temaene 
som må ivaretas i planarbeidet. 
 
Ski kommune ønsker først å knytte overordnede kommentarer til folkehelse. Et viktig 
folkehelseaspekt ved den planlagte utbygging er at deler av treningsfeltet på østsiden av E6 vil 
være åpent for allmennheten. Dette vil kunne bli en berikelse for deler av befolkningen med 
behov for et større aktivitetsnivå, der treningsfeltet kan øke aktivitet og kroppsbeherskelse for 
den spesielt motiverte og aktive delene av befolkningen. 
 
Støyforholdene ved landingsplass for helikopter, hundegårder og skytebaner og øvingsfelt antas å 
bli klarlagt med tydelig angivelse av gule og røde støysoner med tanke på nåværende bebyggelse 
og fremtidige muligheter for utnyttelse av nærområdene. Kommunen forutsetter at 
standardiserte ut og innflygingsruter blir planlagt etter luftfartsloven, etter 
forurensingsforskriften og egen forskrift om støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske 
flyplasser og retningslinjer fra Klima og miljødepartementet T-1442/ 2012 med veileder. 
 
Folkehelselov og forskrift om miljørettet helsevern forutsettes lagt som premiss for 
helsekonsekvensutredninger og øvrige konsekvensutredninger. Eventuelle behov for avbøtende 
tiltak mot flystøy, hundestøy og støy fra skytebaner og øvelsesfelt må utredes slik at nærboende 
ikke blir utsatt for helseskade. 
 
Skytebaner og øvelsesfelt må vurderes i forhold til forurensningsfare fra sprengstoffkjemikalier og 
metaller i prosjektiler mm. med tanke på drikkevannstrygghet i forbindelse med 
Gjersjøvassdraget. 
 
Sprengstoff-mengden i området antas regulert i mengde og lagringsmåte og slik at dette ikke 
representerer fare for nærboende befolkning og trafikanter på E6. 
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Ansvarlige lokale myndigheter på folkehelseområdet og miljørettet helsevern vil vurdere de lokale 
ulemper ved etableringen av beredskapssenteret opp mot de store samfunnsmessige goder for 
trygget og samfunnssikkerhet som et slikt anlegg vil ha for hele den norske befolkning. Likevel vil 
eventuelle lokale ulemper som kommer fram ved konsekvensutredningene og høringsrundene bli 
anbefalt kompensert med adekvate avbøtende tiltak til beste for lokalbefolkningen i Oppegård og 
Ski kommuner og trafikanter på E6. 
 
Videre kommentarer gis til de aktuelle punkt; 
 
Kap. 2.1 Grunnlag for reguleringsplanarbeidet 
 
Det er en fordel at prosjekteringen har kommet så langt som mulig før reguleringsplanen vedtas. 
Beste praksis ville være å la prosessene med detaljregulering og prosjektering av fremtidige bygg 
foregå mest mulig parallelt, slik at reguleringen legger til rette for det som faktisk skal bygges. 
 
Kap. 2.2 Medvirkning 
 
Ski kommune vektlegger bred medvirkning og at det bør legges opp til bred medvirkning også 
med verneinteressene. Ski kommune er tilfreds med at det legges opp til tett og jevnlige møter 
med kommunen. 
 
Kap. 6.4 Friluftsliv, herunder barn og unges interesser 
 
Barn og unge har behov for gode og varierte friluftsområder. Tilgangen til Marka må 
opprettholdes og sikres slik at barn og unge ikke får negative opplevelser på veg ut i Marka. Dette 
bør komme fram i utredningen og de grønne korridorene må kartfestes. Blir dagens turveier 
berørt, må nye likeverdige turveier opparbeides og sikres. Tilrettelegges det godt for barn og 
unge, blir det også bra for befolkningens friluftsliv. 
 
Kap. 6.5 Naturmiljø og biologisk mangfold 
 
Med forbehold om at den konsekvensutredningen på naturmangfold fra 2009 som 
planprogrammet henviser til, er god og tilstrekkelig, har kommunen ingen ytterligere 
kommentarer til planprogrammet. 
 
Kap. 6.6 Vannmiljø 
 
Risiko for forurensning til Snipetjern som resipient skal vurderes og rådmannen understreker 
viktigheten av dette. Dette skyldes først og fremst vassdragenes tilknytning til PURA-vassdragene, 
sammenheng med drikkevannsforekomster og nærheten til alunskiferdeponiet sør for 
planområdet. Rådmannen understreker også viktigheten av miljøoppfølgingsprogram som 
omfatter anleggs- og byggeperioden spesielt. 
 
Ski kommune viser til avsnittet under «Aktuelle problemstillinger» hvor det står at det bør 
vurderes om overvann fra tette flater skal renses og fordrøyes før utslipp til resipient. 
 
Videre til andre avsnitt under «Utredningsbehov» som lyder: 
«Det må i utredningsarbeidet settes fokus på avrenningsproblematikk, herunder forurensning og 
avrenning fra anlegget. Det skal utredes løsninger som både holder tilbake og renser overvann for 
å sikre at forurensning ikke kommer ut i Snipetjernvassdraget eller til kommunalt nett. Det 
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etterstrebes bruk av lokal overvannshåndtering. Avbøtende tiltak for å sikre eller erstatte 
eksisterende sedimenteringsbasseng for E6 skal beskrives.» 
 
Ski kommune viser også til kommunens VA-norm (punkt 7.0): 
«Som en hovedregel skal vannbalansen i området ikke påvirkes negativt. Det enkelte byggetiltak 
skal vurdere fordrøyning av overvann på egen eiendom. Her nevnes fordrøyning av overvann via 
åpne løsninger som renner, kanaler, våtmarker og dammer samt magasinering i grunnen. 
Naturlige flomveier skal holdes åpne.» 
 
Ski kommune jobber med overvannsproblematikk og holder på med å utarbeide en strategi 
nettopp for dette. Denne legger til grunn tre-leddstrategien og lokale overvannsløsninger (LOD). 
 
Kommunen har også lagt føringer i nye områdeplaner hvor det er lagt inn krav til blågrønn faktor. 
Dette vil også være tema ved senere byggesaksbehandling. 
Utredning av overvannshåndtering og flom bør derfor skjerpes i programmet og følgende 
forutsetninger bør ligge til grunn: 

 Overvann skal håndteres etter tre-leddstrategien (lokal overvannshåndtering). 

 Flomveier skal utredes og holdes åpne. Planområdet er i dag primært naturlige 

skogsarealer, med til dels vesentlige høydeforskjeller. 

 Tiltak på eiendommen skal ikke forverre situasjon nedstrøms i tilfelle flom eller store 

nedbørsmengder. Avrenning fra eiendommen(e) skal ikke øke som en konsekvens av 

utbygging. 

Kommunens VA-norm setter krav angående avrenning fra arealer til kommunalt nett, og ser på 
krav fra avrenning fra eiendommer generelt i forbindelse med overvannsstrategien, inkludert 
overflateavrenning. Overvann kan brukes som en ressurs, og samtidig hindre forverring av dagens 
situasjon. 
 
Kap. 6.7 Kulturmiljø 
 
Tiltaket berører kulturminner og planprogrammet bør inneholde plan for avbøtende tiltak for 
formidling av kulturverdiene som går tapt, historikk, og om nye funn av kulturminner i området. 
Planen bør beskrive: 

 hvordan informasjon skal nå ut til publikum underveis i arbeidet som midlertidig tiltak, for 

eksempel plakater, stand, skilt i området og gjennom sosiale media. 

 permanent formidling på stedet eller i nærheten, for eksempel som skilt, rekonstruksjon 

eller annet tilpasset funn som gjøres i arbeidet. 

Kap. 6.9 Landbruk 
 
Planforslaget dekker et areal på ca. 720 dekar. Av dette er det aller meste landbruksareal. 
Størsteparten tilhører eiendommen Taraldrud, gnr 105/bnr 1 i Ski. Øvrig areal er for det meste en 
skogteig på ca. 100 dekar som tilhører Åsland næringspark. Eiendommen Taraldrud er en 
landbrukseiendom med 125 dekar fulldyrka jord og 870 dekar produktiv skog. Planen vil 
beslaglegge det aller meste av den dyrka jorda på eiendommen og mesteparten av skogen. 
Planprogrammet nevner at den dyrka jorda har lav kvalitet. I følge arealopplysninger fra 
markslagskart (AR 5) er ca. 1/3 jord av god kvalitet, ca. 1/3 middels kvalitet og ca. 1/3 mindre god 
kvalitet. 
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Planprogrammet sier at det skal gjennomføres en kartlegging, registrering og analyse av 
arealbeslag fordelt på ulike kategorier jord- og skogbruksareal. Arbeidet vil bli dokumentert i et 
eget tema-notat med kart, beskrivelse, vurdering av konsekvenser og forslag til avbøtende tiltak. 
Dette er etter kommunens vurdering tilfredsstillende. 
 
Ski kommune har nedfelt nullvisjon for tap av matjord for fremtidige arealplaner og ber om at 
utbygger vurderer å erstatte dyrka mark som går tapt som følge av tiltaket med ny dyrka mark. 
Det er også ønskelig at utbygger vurderer løsninger som gjør at området med dyrka mark sør i 
området, hvor det ikke skal bygges, fortsatt kan bli brukt til matproduksjon. 
 
Follo Landbrukskontor skal gi en uttalelse om planforslaget frem mot kommuneplanutvalgets 
behandling av høringssvaret.  
 
Kap. 6.11 Klima- og energihensyn 
 
Det er ikke presentert noen detaljer i klima- og energisynspunkt i planprogrammet, men det skal 
redegjøres for tiltakets planlagte energiforsyning. Ski kommune bistår gjerne med innspill på 
hvordan planforslaget foreslår oppvarmingsteknikk, muligheter til å reise med kollektiv og sykkel 
til senteret, samt energiforbruk til f.eks. helikopter m.m. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Vestre 
virksomhetsleder 
 
 
 
 
 


