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Politiets nasjonale beredskapssenter - oppfølgning av anmodningsvedtak
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 fattet Stortinget følgende
vedtak: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på
Taraldrud sørge for at beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige
støydempende tiltak».
Departementet legger opp til at hovedlinjene i videre oppfølgning blir som følger:
I)
Miljøoppfølgningsplan med tilhørende støyplan: Det er utarbeidet en
detaljert kontrollplan for ytre miljø, som omfatter alle krav i
Miljøoppfølgingsplanen og andre relevante krav i reguleringsplanen.
Kontrollplanen omfatter til sammen 11 punkter knyttet til støy fordelt på
prosjekteringsfasen, anleggsfasen og driftsfasen. Departementet vil, utover
vertskommunen Ski, også involvere hhv. Oslo kommune og Oppegård
kommune i oppfølging av kontrollplanen. Det legges til grunn at kommunene
representerer sine innbyggere, dvs. «beboere og naboer».
II)
Kompenserende tiltak: Det er budsjettert med 7 mill. kroner til generelle
kompenserende tiltak. Departementet har hatt dialog med hhv. Oslo
kommune og Oppegård kommune om hvordan disse midlene skal fordeles.
Det tas sikte på møte mellom departementet og de to kommunene i mars
2018.
III)
Særskilte tiltak: Det er budsjettert med inntil 1 mill. kroner til
kompenserende tiltak for speiderbevegelsen (på bakgrunn av at
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speiderhytten Doggebu ligger i gul støysone) og til lokale tiltak knyttet til
Trollskogen barnehage. Ifm. eget møte mellom departementet, Oslo
kommune og Trollskogen barnehage var det enighet om at departementet i
første omgang skal stille akustiker til disposisjon for et første møte med
barnehagen og kommunen for å forstå deres bruk og behov, og overordnet
kartlegge mulighetsrommet. Det avholdes oppfølgingsmøte i mars 2018.
I dialogen mellom Skanska og Ski kommune er det avtalt månedlige dialogmøter.
Departementet legger til grunn at også Oppegård kommune og Oslo kommune kan
delta på disse møtene. Vi vil komme nærmere tilbake med invitasjon til kontaktpersoner.
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Thor Arne Aass
ekspedisjonssjef
Terje Johnsen
fagdirektør

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Adresseliste
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ski kommune

2/2

