KOMMENTAR TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI
Justis- og beredskapsdepartementet beklager at høringsuttalelsen fra Lokal agenda 21-forumet
i Ski ikke er referert og kommentert ved sluttbehandling av regulering av den statlige
reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter. Departementet mener imidlertid at de
fleste av punktene i høringsuttalelsen er vel ivaretatt i reguleringsplanen og har følgende
kommentarer:
Biologisk mangfold:
Rød høstlibelle stod tidligere nokså høyt på rødlista, men er nå nedgradert og står ikke lenger
der. Denne forekomsten blir uansett beskyttet ved at Snipetjern med tilhørende bredder
reguleres som naturområde («Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone»). I
tillegg er randsonen inn mot beredskapssenteret regulert med hensynssone for naturmiljø.
Også Vasstegl er fulgt opp i planarbeidet og leveområdet blir beskyttet gjennom regulering til
naturområde og hensynssone.
Bygninger av historisk verdi:
Det er satt av midler i prosjektet til å gjenoppføre de 2 verneverdige bygningene – våningshuset
på Taraldrud søndre og stabburet på Taraldrud nordre. Det pågår samarbeid med Ski og
Oppegård kommuner for å finne en egnet plassering.
Restene etter det tidligere våpenlageret skal fortrinnsvis bevares som kulturminne. Dersom det
er nødvending å fjerne det, forutsetter planens bestemmelser at det skal utarbeides
kulturminnefaglig dokumentasjon. Minnesteinen skal også fortrinnsvis bli stående. Dersom det
er nødvendig å fjerne den, skal den plasseres på annet egnet sted. Dette vil i tilfelle skje i
samarbeid med de lokale historielagene og Forsvarsforeningen.
Departementet synes det er en god idé å presentere arkeologiske funn inne på
beredskapssenteret. Dette vil bli drøftet med Akershus fylkeskommune som har ansvaret for
kulturminnene.
Ny jord:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved den avsluttende behandling av
reguleringsplanen bestemt at matjord skal tas vare på i anleggsperioden og benyttes ved
istandsetting av arealer ved fullført anlegg. Utover dette skal matjord primært tilføres
jordbruksarealer med behov for jordforbedringstiltak.
Helikopterstøy:
Støyberegningene er utarbeidet på grunnlag av forventet aktivitet og det antall helikoptre som
skal stasjoneres ved beredskapssenteret. Antallet flybevegelser som er lagt til grunn for
støyberegningene, er basert på erfaringstall fra dagens helikopterbase på Gardermoen med et
tillegg for antatt økt aktivitet i fremtiden. Politiet skal anskaffe en ny helikoptertype og det er
denne som er lagt til grunn for støyberegningene.
Aktivitetsnivå:
Det er forutsatt i reguleringsbestemmelsene at støy fra utendørs skyting og øvelser kun tillates
på hverdager (mandag-fredag) mellom kl. 07.00 og 19.00. I tillegg tillates støy fra utendørs
skyting og øvelser mellom kl. 19.00 og 23.00 én fast dag (mandag-torsdag) pr måned.

Ny bygningsmasse:
Miljøoppfølgingsplanen forutsetter at krav til energiforbruk og energiforsyning i TEK17 skal
følges. Det skal redegjøres for tiltakets planlagte energiforsyning. I skisseprosjektet er det
regnet med å hente noe av energiforsyninga fra varmepumpe og grunnvarme.
Vannmiljø:
I reguleringsarbeidet er det lagt stor vekt på at tiltaket ikke skal innebære noen risiko for
vannkilden Gjersjøen. I planens bestemmelser er det forutsatt at overvann skal håndteres lokalt,
slik at avrenning til Snipetjern ikke endres i omfang. Tiltak skal etableres for å hindre
forurensning av grunnvann eller vassdrag. Flomveier skal holdes åpne. Kravene gjelder både
for anleggsperioden og ved drift av det ferdige anlegget.
Friluftsliv:
I reguleringsplanen er den viktige turveitraséen fra Oppegård inn mot Sørmarka ivaretatt med
en 150 meter bred turveikorridor og med turveibru over atkomstveien til beredskapssenteret.
Kollektivløsning:
RUTER har opplyst at det ikke er trafikkgrunnlag for en bussforbindelse til Taraldrud, men for å
ivareta muligheten for dette i en fremtidig situasjon, vil det bli tatt initiativ til å regulere
holdeplasser ved Taraldrudkrysset. Fløisbonnveien vil gi god gangforbindelse til Sofiemyr.
Støyforurensning:
Justis- og beredskapsdepartementet legger stor vekt på at støy fra skyte- og øvingsaktiviteter
ved beredskapssenteret skal være til minst mulig sjenanse for de som bor i nærområdet, for
barn på skoler og i barnehager og for turgåere. Det vil derfor bli gjennomført betydelige tiltak for
å skjerme mot støy og det er innført tidsbegrensninger på aktivitetene, slik det er beskrevet
ovenfor. Dette er fastsatt i planens bestemmelser.
Det vises også til den generelle redegjørelse om støytiltakene.

