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Justis- og
beredskapsdepartementet

Statlig reguleringsplan for politiets 									
nasjonale beredskapssenter er vedtatt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 18. august 2017 statlig 		
reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune,
gnr. 105, bnr. 1, m.fl. Planområdet ligger på begge sider av E6, like sør for kommunegrensen mot Oslo. I vest grenser planområdet mot Oppegård kommune.
Beredskapssenteret skal inneholde treningsfasiliteter og hovedkvarter for de nasjonale
beredskapsressursene, samt administrative funksjoner. Det tillates inntil 33 000 m2 ny
bebyggelse, med mulighet for senere utvidelse på inntil 12 000 m2. Helikoptertjenesten
skal ha base med landings- og startområde og hangarer for 3 helikoptre. Utendørs
anlegg omfatter en kombinert 200- og 100-meters skytebane, en 50-meters skytebane,
anlegg for strid i bebygd område og skytehus for entringstrening.
Beredskapssenteret skal ha atkomst fra Taraldrudkrysset. Turvei reguleres på bro over
atkomstveien. På østsiden av E6 planlegges ingen ny bebyggelse, kun en utrykningsvei til
E6 mot nord via Taraldrud kontrollstasjon.
Reguleringsplanen er behandlet som statlig reguleringsplan etter bestemmelsene i
Plan- og bygningslovens § 6-4 og er utarbeidet i tråd med planprogram, fastsatt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 7. mars 2017. Planen med tilhørende
konsekvensutredning ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden
11. mai til 22. juni 2017. I høringsperioden kom det inn 1 199 uttalelser. Av disse kom 		
16 fra myndigheter og etater, 58 fra institusjoner og organisasjoner og 765 fra
privatpersoner. I tillegg kom det inn 360 anonyme uttalelser.
Etter at høringen var avsluttet, har Justis- og beredskapsdepartementet revidert
planforslaget og innarbeidet tiltak som vil føre til betydelige støyreduksjoner.
Justis- og beredskapsdepartementets endelige planforslag ble oversendt 		
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 21. juli 2017.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved den avsluttende behandlingen
tatt inn nye støykrav, ut over det som lå inne i det endelige forslaget fra Justis- og
beredskapsdepartementet.
Planområdet ligger i Marka. Klima- og miljødepartementet ga 20. september 2016
tillatelse etter Markaloven til oppstart av planarbeidet. Klima- og miljødepartementet har
lagt til grunn at statlige planer ikke trenger å stadfestes etter Markaloven før de får
rettsvirkning.
Plankart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i området og
vil danne grunnlag for senere byggesaksbehandling.
Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.
Plandokumentene kan lastes ned fra Justis- og beredskapsdepartementets 		
nettside om beredskapssenteret: beredskapssenter.regjeringen.no.
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