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Asplan Viak AS 

 

Oppdrag: 608702-01 

Møtedato: 26.01.2017 Kl: 09:00 Sted: Oppegård rådhus 

Referent: Petter Christensen 

Navn Firma E-post Til stede Ref. 

Audun Fiskvik Ski kommune (SK) Audun.fiskvik@ski.kommune.no  X 

Kjell Sæther Ski kommune Kjell.saether@ski.kommune.no  X 

Hans Vestre Ski kommune Hans.vestre@ski.kommune.no  X 

Kristian Larsen Ski kommune Kristian.larsen@ski.kommune.no X  

Elin Buene Ski kommune elin.buene@ski.kommune.no  x  

Tessa Barnett Oppegård kommune 
(OK) 

Tessa.barnett@oppegard.kommune.no X  

Ola Skarderud Oppegård kommune Ola.skarderud@oppegard.kommune.no X  

Dianne Steenberg Oppegård kommune Dianne.steenberg@oppegard.kommune.
no 

 X 

Tina Hveem Oppegård kommune Tina.giertsen.hveem@oppegard.kommun
e.no 

 X 

Lars Henrik Bøhler Oppegård kommune  Lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.
no 

 X 

Ellen.Wibe Oppegård kommune Ellen.Wibe@oppegard.kommune.no  X 

Arild Øien Oppegård kommune Arild.oien@oppegard.kommune.no  X 

Guttorm Aanes Justis- og beredskaps-
departementet (JD) 

Guttorm.aanes@jd.dep.no  X 

Terje Johnsen Justis- og beredskaps-
departementet 

Terje.johnsen@jd.dep.no  X 

Bård S. Rane Metier Bard.rane@oec.no X  

Paul Torgersen Metier Paul.torgersen@metier.no  X 

Marte Bache Metier Marte.bache@metier.no  X 

Petter Christensen Asplan Viak (AV) Petter.christensen@asplanviak.no X  

Per Christian Stokke Asplan Viak Perchristian.stokke@asplanviak.no  X 

POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER 
KONTAKTMØTE SKI OG OPPEGÅRD 

Sak Tekst Ansvar Frist 

0 Orientering om status og utsjekking av referat fra møtet 12.01. 
 
Møtereferat fra møtet 12.01.17 er godkjent. 
Godkjente møtereferat legges offentlig tilgjengelig på prosjektets 
nettside www.beredskapssenter.regjeringen.no 
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Oppsummering fra medvirkningsverkstedene 17. og 18.januar 
(foreløpig versjon av notat fra verkstedene ble distribuert 26.01.). 
 
God deltakelse (til sammen 32 representanter fra forskjellige 
brukergrupper) og stort engasjement. Felles for alle gruppene er 
bekymring for støy, avsperring og ødeleggelse av naturområder. 
Registeringene som ble utført på verkstedene, viser at de store 
grøntområdene blir mye brukt. Det er et sterkt ønske om minst 
mulig inngrep i Taraldrudåsen, samt styrke og bevare ferdsel rundt 
tiltaket. Brukergruppene ønsker at det legges til rette for mer 
aktivitet og oppgradering av både Assuren og Snipeåsen-området. 
Det må bevares tilgjengelighet til Snipetjernet. I tillegg ønsker 
samtlige en ordning rundt krigsminnesmerket, samt en flytting av 
bygningsmasse fra planområdet til forslagsvis Assuren eller 
Gjersjøelva. 
 
Notat fra medvirkningsverkstedene blir et vedlegg til 
konsekvensutredning om friluftslivet, herunder barn og unges 
interesser. 

AV  

1 Gjennomgang av merknader til planprogrammet 
 
Ski og Oppegård kommuner har gjennomgått de innkomne 
merknader og tiltakshavers forslag til svar og har ingen vesentlige 
merknader.  
Det etterlyses en tydeligere formulering i planprogrammet om 
hensynet til viltet i området og mulige konsekvenser ved støy og 
avskrekking av vilt. Hvis det er behov for avbøtende tiltak som 
f.eks. viltgjerde, bør dette beskrives i konsekvensutredningen. 
 

 
 
 
 
 
 
AV 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 Alternative plasseringer av verneverdige bygg på Taraldrud gård  
 
Elin Buene har utarbeidet et utkast til notat som redegjør for 
alternative muligheter for plassering av bygninger som må flyttes 
fra Taraldrud gård. Dersom flytting ikke skulle være strengt 
påkrevet, er bevaring av bygningene der de står, foretrukket 
løsning. 
 
Notat ble gjennomgått. Notatet bearbeides videre og drøftes med 
aktuelle parter, med mål om å avgrense anbefalingen til to 
alternativer. Maurtu vurderes også som alternativ. Det tas kontakt 
med Byantikvaren i Oslo som er myndighet i forhold til 
kulturmiljøene på Ljansbuket og Maurtu.  Metier/Asplan Viak vil 
deretter kostnadsberegne de to alternativene. 
 
Beslutning om plassering bør ha tilstrekkelig modning og kan 
avvente inntil riktig løsning er funnet. Beslutning må likevel treffes i 
god tid før byggearbeidene for beredskapssenteret starter (1. kv. 
2018), slik at bygget ikke blir stående i veien for disse. 
 
Reguleringsområdet er nå utvidet, slik at også Taraldrudhytten blir 
inkludert. Asplan Viak vil utarbeide en vurdering av plassen og 
bygningenes verneverdi. Kan eventuelt reguleres med 
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hensynssone. Ski kommune vil da ønske at den blir liggende 
utenfor beredskapssenterets tomt. 
 
 

3 Eventuell flytting av krigsminnesmerke 
Det er opplyst grunneieren ikke ønsker at krigsminnesmerket 
flyttes. Metier undersøker derfor om minnesmerket kan bli stående 
– fortrinnsvis ved at gjerdes legges rundt, slik at det kan bli 
tilgjengelig.  
Problemstillingen bør deretter drøftes med historielagene. 

  

4 Plankart - skiløype 
En foreløpig plankartskisse ble gjennomgått. 
 
Turveikryssing nord for Taraldrudkrysset reguleres som turdrag i 
150 – 200 meter bredde. Asplan Viak / Metier vil vurdere 
alternative løsninger for hvordan turveien kan krysse over eller 
under atkomstveien til beredskapssenteret. 
Hensynsoner for kulturminner og naturmiljø innarbeides i 
reguleringsplanen. 
 
Til førstkommende møte i Ski 15.02. vil en videreutviklet versjon 
gjennomgås -  der formål, byggegrense, perimetersikring(gjerde), 
mm er angitt. 

  

5 Forslag til avbøtende tiltak fra Oppegård kommune 
 
Informasjonsarbeid kan bidra til å bygge tillit og trygghet om 
beredskapssenteret og hvordan omgivelsene blir berørt. Metier vil 
ta opp med JDs kommunikasjonsavdeling hvordan 
informasjonsarbeidet best kan løses – muligens i noen grad felles 
for Ski/Oppegård og JD. Skilt vurderes på stedet i forbindelse med 
høring av reguleringsplanarbeidet. Elin Buene er én mulig deltaker 
og kontaktperson for kommunene i informasjonsarbeid. Dette 
drøftes med JD. 
  
Behov for politisk behandling i Ski og Oppegård av de avbøtende 
tiltak vurderes.  
 
Koordinering med grunneier om skogsbilvei, vannledning, 
vurdering av støtteordning «Statlig sikring av turveiområder», 
vurderes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metier 
 
 
Ski/ 
Oppegård 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.02. 
 
 
15.02. 
 
 
 
 

6 Informasjon  
Det kan være behov for mer informasjon og kontakter med andre i 
kommunenes administrasjon – utover de faste deltakerne i 
kontaktmøtene. Disse vurderes innkalt til kontaktmøtene ved 
behov. Kontaktmøtene er hovedforum for informasjonsutveksling 
mellom kommunene og prosjektorganisasjonen for 
beredskapsenteret. 

 
 
Info 

 

7 Lagring av sprengstoff og ammunisjon  
Behov og mengde skal avklares nærmere med bruker og JD.   
Lageret blir inngjerdet og overvåket. 

 
Info 
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Tiltakshaver vil drøfte eventuelt behov for sikkerhetssoner med 
DSB. 
 
 
 

10 Neste møte: 
Onsdag 15.02.17 kl 9-11 i Ski rådhus 
 
Agenda sendes ut i forkant. Foreløpige punkter til agenda for 
kommende møte er: 

 Alternativer for ny plassering av verneverdig bebyggelse 
og krigsminne 

 Alternative løsninger for skiløype 

 Informasjon på kommunens hjemmeside; link til 
www.regjeringen.beredskapssenteret.no  

 
Bilder fra befaring settes sammen til en oversikt – for 
gjennomgang i førstkommende møte i Ski 

 
 
 
 
 
 
 
 
Info 
 
 
AV/ 
Metier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.02. 
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