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Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for helikopterplass på Taraldrud 

Markarådet viser til Søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo 

helikopterplass, Taraldrud, datert 14.09.2017, referanse 17/14138-2. 

Markarådet har tidligere, ved forslag til reguleringsplan for beredskapssenteret på Taraldrud, uttalt 

følgende: 

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredkapssenter på Taraldrud i Ski kommune. 

Området ligger i Marka, og Markarådet har bemerkninger til høringsforslaget.  

Planforslaget er på flere områder ikke i tråd med markalovens formål. Beredskapssenteret vil 

bringe med seg mye støy i mye brukte friluftsområder.  

Rådet konstaterer at avgjørelsen om å legge anlegget til Marka er tatt, og uttalelsen fra rådet 

dreier seg dermed i hovedsak om hvordan man best mulig kan ivareta markalovens formål. 

Markarådet ber om at følgende uttalelse tas med i videre arbeid med reguleringsplan: 

Markarådet mener at alle støyreduserende tiltak som kan gjøres, må gjøres. Det forventes 

at man i alle tilfeller velger det minst støyende alternativet, og at økonomi ikke begrenser 

tiltak som reduserer støy. 

Markarådets arbeidsutvalg ønsker å gjenta denne uttalelsen til høringen om konsesjonssøknad, samt 

supplere med følgende: 

Valg av helikoptertrasé og omfanget av helikopteraktivitet er avgjørende for hvilke støyplager 

aktiviteten bringer med seg. Markarådet gjentar at alle støyreduserende tiltak som kan gjøres, må 

gjøres. Derfor ber vi om at  

• omfanget av helikopteraktivitet reduseres 

• luftfartsverket undersøker mulighetene for at deler av aktiviteten kan flyttes til en annen 

flystasjon 

• det spesifiseres i vilkårene at landingsplassen ikke skal brukes til øvelser med helikoptre 

• det spesifiseres i vilkårene at landingsplassen ikke skal brukes til vedlikehold av helikoptre 

som ikke hører til på Politiets beredskapssenter på Taraldrud 

• valg av traseer minimerer belastningen på de viktigste natur- og friluftslivsområdene 

• inn- og utflygningstrasene etableres før helikopterflygingen fra beredskapssenteret finner sted. 

Arbeidsutvalget sender denne uttalelsen på vegne av Markarådet. 
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