MEDVIRKNINGSVERKSTED
POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER
Brukernes landskap
I forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredning (KU) for nærmiljø og friluftsliv ved
det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud ønsker vi innspill fra brukergrupper om
deres opplevelse og bruk av området.
Fremgangsmåte
Med farget tusj markeres jordbærsteder (favorittsteder), ferdselsårer, barrierer og
utfartsområder som vist i skissen til høyre. Ranger jordbærstedene 1-5 (hvor 1 er viktigst),
og gi en kort begrunnelse (2-3 linjer). Ferdig kart og begrunnelse (jpeg, pdf, mobilbilde)
sendes på e-post til Rune Skeie: Rune.Skeie@asplanviak.no eller tas med i papirversjon til
verkstedet.
Ved markering av ferdselsårer som ikke er markert i vedlagt kart, ber vi om kildeinfo eller
kartgrunnlag.

Bruk av analysen
Analysen skal supplere tidligere analyser for å få bedre kunnskapsgrunnlag for bruk av
området i dag. Resultatet fra verkstedet skal tydeliggjøre brukernes ønsker og behov.
Resultatene skal benyttes som underlag for å vurdere hvordan beredskapssenteret vil
berøre friluftsområdene.

Inntegning på kart
Under vises eksempel på markering av jordbærsteder, ferdselsårer, barrierer og
utfartsområder.

Medvirkningsverkstedet
Prosessen for kunnskapsinnhenting er illustrert under. De ulike brukergruppene
gjennomfører interne prosesser. Deretter sendes representant til brukerverkstedet som
formidler kunnskapen videre i gruppearbeidet. Sentrale funn fra arbeidet dokumenteres
som grunnlag for KU.

Jordbærsteder (favorittsteder) (J): Steder der du trives spesielt godt, alene eller sammen med andre.
Ferdselsårer (F): Viktige stier og forbindelsesårer til fots eller med sykkel.
Barrierer (B): Naturgitte eller menneskeskapte strukturer som reduserer eller hindrer
fremkommelighet. F.eks. motorvei.
Utfartsområde (U): Områder som er egnet for en eller flere enkeltaktiviteter, for eksempel bading,
skiområder i snøfattige regioner, elve- og kanopadling, klatring osv. Inkluderer også innfallsporter til
områdene med f.eks. parkeringsplass.
Se link for digitalt kart: http://tema.webatlas.no/follo/turkart

MEDVIRKNINGSVERKSTED
POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER
Definisjoner
Nærmiljø: Menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar
nærhet fra der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og områder der lokalbefolkningen til
daglig ferdes til fots eller på sykkel.
Friluftsliv: Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i
tettsteder (St. melding nr. 39 2000-2001). Naturterreng er definert som store naturområder (større
enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også
inkludert. Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i
tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de leste idrettsanlegg er også inkludert
(SSB 2012)1.

Nærmiljø og friluftsliv begrepene er knyttet til mennesker som brukere og/ eller beboere, og til de
fysiske omgivelsene som har betydning for dem.

Ytterligere informasjon om utfylling kan fås hos departementets plankonsulent:
Asplan Viak AS
Moerveien 5
1430 Ås
Rune Skeie
Tlf. 418 51 290
Rune.Skeie@asplanviak.no
Ida Tesaker Belland
Tlf. 993 14 667
Idat.Belland@asplanviak.no
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