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POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER PÅ TARALDRUD I SKI
KOMMUNE, STATLIG REGULERINGSPLAN OG OFFENTLIG ETTERSYN AV
FORSLAG TIL PLANPROGRAM. HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE
Jeg viser til brev av 21.10.2016 fra Metier vedrørende ovennevnte.
Planområdet har kort avstand nordover til bebyggelsen på Bjørndal og utviklingsområdet på
Gjersrud-Stensrud i Oslo kommune.
På grunn av nærheten til boligbebyggelsen på Bjørndal og den forventede støybelastningen er
det viktig at Bydel Søndre Nordstrand gis anledning til å delta i planprosessen.
Jeg gjør oppmerksom på at i randsonen til Oslo sør pågår det planlegging med
områderegulering for utvidet tur- og løypenett på og ved Grønliåsen, nytt dobbeltspor Oslo –
Ski (Follobanen), ny beredskapsplass med atkomsttunnel for Follobanen ved Åsland og
områderegulering for ti tusen nye boliger på Gjersrud-Stensrud. Oslo kommune forutsetter at
beliggenhet av planområdet ikke vil hindre at Åslandkrysset kan legges til kommunegrensen
Oslo-Ski i fremtiden.
Marka, som omringer planområdet i vest, nord og øst, er et verdifullt friluftsområde for
befolkningen i Oslo sør. Det finnes flere stier enn det som er tegnet inn på Figur 4 og vises
spesielt til DNTs blåmerkede sti over Taraldrudåsen samt krysningspunktet over E6.
I kommunegrensen mot Oppegård er det flere automatisk fredede kulturminner. Det gjelder
Oldtidsveien over Grønliåsen- Hellerasten, med tilhørende gravrøyser og et forsvarsanlegg fra
Jernalderen ved Rosenholmveien. Potensialet for å påvise nye funn i beredskapssenterets
planområde regnes som høyt.
Tiltaket vil medføre en endring i støybelastede områder, spesielt for tettbefolkede boligområder
som Bjørndal. Det tenkes her på støy fra sprengning, helikopterbevegelser, utrykningsstøy samt
støy fra hundenes luftegård. Oslo kommune forutsetter at det planlegges for å skjerme
naboområder for støy og sikres gode naturopplevelser i marka.
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Beredskapssenteret vil gi Ski kommune flere hundre nye arbeidsplasser. Oslo kommune er
fornøyd med at tiltak som kan bedre tomtens tilgjengelighet fra eksisterende kollektivtilbud
skal vurderes i trafikkanalysen. Det er særlig viktig at økt persontrafikkvekst til Taraldrud ikke
medfører økt antall bilreiser i Oslo.
Jeg viser for øvrig til vedlagte brev av 29.11.2016 fra Plan- og bygningsetaten, uttalelse fra
Bymiljøetaten og saksfremstilling med innstilling til miljø- og byutviklingskomiteen i Bydel
Søndre Nordstrand.
Det anses at høringsuttalelse til igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram ikke er av prinsipiell betydning. Myndighet til å avgi
høringsuttalelse i slike saker er delegert til byråden, jf. byrådets vedtak 03.07.2001 sak 1360 og
bystyrets vedtak 30.05.2001 sak 218.
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