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Høringsuttalelse til Planprogram for:

Politiets nasjonale beredskapssenter
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på
fylkesnivå. I Akershus er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som representerer til sammen over 200 000
medlemskap i tillegg til mange medlemskommuner. Vi arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve
friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark, i skogen, på vannet og på fjellet.

FNF Akershus har stor forståelse for etableringen av et beredskapssenter og at dette er et viktig
samfunnsprosjekt. Vi hadde allikevel håpet at lokaliteten hadde vært utenfor Marka. Nå som
beredskapssenteret er planlagt på Taraldrud innenfor Markagrensa er det viktig for oss med
skademinimerende og avbøtende tiltak for å styrke friluftslivet i nærområdene og for å styrke
mulighetene til å komme seg ut i Sørmarka og Østmarka. FNF Akershus takker for muligheten til å
komme med innspill og ser fram mot en god samarbeidsprosess videre.

FNF Akershus ønsker å bevare Marka
Markaloven eksisterer blant annet på grunn av den store verdien Marka har som rekreasjonsområde
for svært mange mennesker. I tillegg har ofte Marka-områdene mange naturtypelokaliteter og
rødlistede arter. Likevel er Marka under sterkt utbyggingspress, og FNF Akershus er generelt
bekymret for utbygging av Marka. De to store prosjektene i Marka ved Taraldrud, døgnhvileplassen
for trailere og Politiets nasjonale beredskapssenter, gjør FNF Akershus er bekymret for en
karakterendring av området, bit for bit.
Akershus forventer derfor at tapt Marka-areal blir erstattet med etablering av nytt Marka-areal av
samme størrelse og samme kvalitet. Vi forventer at det forurensede alunskifer-deponiet på Taraldrud
E-post: akershus@fnf-nett.no Tlf: 90 65 16 61 Web: www.fnf-nett.no/akershus
Adresse: FNF-Akershus, c/o Oslo og Omland Friluftsråd, Pb. 8896, Youngstorget 0028 Oslo

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

ryddes opp, og vi forventer at den planlagte døgnhvileplassen for trailere ved Taraldrud-krysset
skrinlegges og flyttes til et annet sted.

Medvirkning
FNF Akershus er fornøyd med den planlagte medvirkningsprosessen der det legges opp til samarbeid
med lokale organisasjoner og velforeninger. Vi setter stor pris på å bli invitert til egne dialogmøter og
høringsmøter i forbindelse med prosjektet, og ser frem til arbeidsverkstedet i januar.
Planprosessen for beredskapssenteret går raskt, og god planlegging er derfor viktig. FNF Akershus
ønsker derfor at «Plan for medvirkningsprosess» innlemmes i planprogrammet for å sikre at alle
lokale organisasjoner og andre berørte blir hørt.
Prosjektet opererer med lovens minstekrav når det gjelder høringsfrister (6 uker). FNF Akershus ber
derfor om at de neste høringsperiodene utvides fra 6 til 8 uker.
I tillegg vil vi gjøre dere oppmerksomme på adresseendringen til FNF Akershus (se bunntekst) og at
brev også kan sendes på mail til akershus@fnf-nett.no.

Temautredningene
Temautredning om friluftsliv. Tiltaket påvirker verdifulle nærfriluftsområder, stier og løyper og
tilgangen til Marka for deler av Oppegårds befolkning. FNF Akershus er derfor godt fornøyd med at
det skal utarbeides en temaplan som beskriver tiltakets konsekvenser for friluftsliv, bruken av Marka
og avbøtende tiltak.
Under dialogmøtet i regi av FNF Oppegård ble det lagt fram planer om et nytt lysløypenettverk,
ønske om bro for turvei over Taraldrudkrysset med plass til løypemaskin, forslag til utfartsparkering
på det gamle Alunskiferdeponiet og forslag om en eventuell flytting av treningsområde på
Taraldrudåsen. Utfallet avklares gjennom medvirkningsprosessen framover, der alle berørte lokale
organisasjoners synspunkter må bli hørt for å sikre gode, omforente tiltak.
Ski kommune er med i et landsomfattende prosjekt, Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Vi
anbefaler derfor Ski kommune å prioritere kartleggingen i området for å utnytte denne kunnskapen i
planarbeidet for beredskapssenteret.
Temautredning om naturmiljø og biologisk mangfold. FNF Akershus er fornøyd med at det skal
utarbeides en temaplan for naturmiljø og biologisk mangfold. Planområdets grenser går gjennom
Snipetjern syd, Snipetjern nord og påvirker gårdsammen ved Fløysbonnveien 22. Snipetjern syd og
gårdsdammen er naturtypelokaliteter kategorisert som svært viktig (A) med flere rødlistede arter.
FNF Akershus synes derfor utredningen rundt disse lokalitetene er viktig, og vi mener lokalitetene må
beskyttes, inkludert en god buffer mellom biotop og senteret.
Temautredning om støy. FNF Akershus er svært bekymret for støybildet og dets konsekvenser for
nærmiljøet. Vi er derfor fornøyd med at skyting- og øvingsstøy, og helikopterstøy er planlagt nøye
utredet i eget temanotat. Vi er også fornøyd med det skal brukes gode metoder (NORTIM) og at det
skjer i tråd med Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og tilhørende
veileder (M-128/2014). Under punkt 1.2 i planprogrammet står «Ikke gi store støyplager for naboer»
som et av tiltakets bør-krav. FNF Akershus mener at «Ikke gi store støyplager for naboer» skal stå
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under tiltakets absolutte krav. Vi er særlig opptatt av begrensing av støy utenfor ordinær arbeidstid
og i helgene da det er mest aktivitet i Marka.
Temautredning om vannmiljø, kulturmiljø og landskap. Tiltaket får konsekvenser for
Snipetjernvassdraget som er en del av nedbørsfeltet til Gjersjøen, drikkevannskilden til ca. 40 000
innbyggere i Follo. FNF Akershus er derfor fornøyd med at forurensningsrisikoen skal utredes og at
det skal settes fokus på avrenningsproblematikk. Da det er registrert kulturminner og vurdert
sannsynlig for funn av fornminner i planområdet er FNF Akershus fornøyd med at konsekvenser
vurderes og avbøtende tiltak beskrives. FNF Akershus er også fornøyd med at konsekvensene for
landskapet blir tatt med som egen utredning.

Miljøoppfølgingsplan
FNF Akershus er fornøyd med at det skal være en miljøoppfølgingsplan integrert i alle faser av
prosjektet, og at miljø er et gjennomgående tema. I den forbindelse vil vi påpeke at
miljøoppfølgingsplanen også bør inneholde en plan for restaurering av anleggsområder tilbake til så
naturlig tilstand som mulig, og den bør si noe om håndtering av risiko for spredning av fremmede
arter ved forflytning av masser.
Vennlig hilsen
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator
FNF Akershus
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