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1. Innspill om arealbruksendring

Det fremmes innspill til kommuneplanen om å endre arealformålet fra LNF-formål til 

samferdselsanlegg for et areal på 187 daa. Arealet ligger vest for E6 mellom 

Taraldrudkrysset (sør for politiets beredskapssenter) og vilt- og friluftslivsovergangen ved 

Pinnåstunnelen. Det er over tid deponert store mengder alunskifer og svartskifter i 

området og grunnen i området er forurenset. Området ligger innenfor markagrensa slik 

den er satt i medhold av markaloven.  

Figur 1-1 Oversiktskart med avmerket område for arealinnspill

Området foreslås avsatt til arealformål - samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med 

bestemmelser som avgrenser bruken til døgnhvileplass. 

1.1. Avgrensning av innspill 

Innspillet omfatter gbnr 105/4, der Åsland Næringspark AS er grunneier, deler av 157/2 

der Statens vegvesen er grunneier, og en mindre del av gbnr 105 /2 der Eivind Sundt er 
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grunneier. Forslagsstiller er Åsland Næringspark AS.

Figur 1-2 Avgrensning av planinnspillet

Arealinnspillet omfatter et område som består av et eldre deponiområde som er bevokst 

med gress og buskvegetasjon, skogsarealer og arealer for kryss og avkjøringsramper fra 

E6.

1.2. Hensikten med arealinnspillet

Hensikten med arealinnspillet er å legge til rette for døgnhvileplass for sjåfører som kjører 

langtransport. Innspillet har en lang forhistorie. I forbindelse med at Statens vegvesen 

sendte ut en forespørsel om egnede arealer for en større døgnhvileplass for 
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tungtransporten på E6 sør for Oslo i 2014 ble Taraldrud spilt inn som forslag. Ski 

kommune sendte inn en søknad om tillatelse til planlegging innenfor marka, og 

Fylkesmannen ga tillatelse etter markaloven for oppstart av regulering i brev av 

29.04.2015. Reguleringsplanen ble fremmet for plan- og byggesaksutvalget i Ski 

kommune 20.10.2016. Saken ble sendt tilbake til forslagstiller med krav om at det skal 

foreligge godkjent tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn (alunskifer) før området 

kan reguleres. Parallelt med reguleringsplanarbeidet ble det sendt inn søknad til 

Miljødirektoratet og Statens strålevern med tiltaksplan for opprydding av forurensning. 

Miljødirektoratet ba i brev av 27.02.18 Ski kommune om å fullføre den aktuelle 

planprosessen ettersom det var nødvendig med en avklart arealbruk/etterbruk av 

området etter området for å vite hvor strenge opprydningskravene vil bli. 

Hensikten med å spille inn dette arealet i kommuneplanprosessen er å få en avklaring på 

fremtidig arealbruk med arealbruksendring fra LNF-område til samferdselsformål, og 

derigjennom å tilrettelegge for en døgnhvileplass med inntil ca. 250 oppstillingsplasser 

for vogntog. I kommuneplanprosessen kan arealbruken vurderes i en helhetlig 

sammenheng. En slik avklaring vil også kunne gi Miljødirektoratet en mulighet til å avklare 

søknaden om opprydding av forurenset grunn. 

 Arealinnspillet er utvidet noe sørover og litt vestover i forhold til arealet som tidligere ble 

foreslått regulert, idet behovet for døgnhvileplasser har økt. Mot vest er forslaget utvidet 

av hensynet til stabile grunnforhold. Kommunen må sammen med Statsforvalteren i Oslo 

og Viken vurdere om kommunen er avhengige av tillatelse til oppstart av planlegging i 

marka for å innlemme dette arealet i kommuneplanen, eller om tillatelse gitt ved oppstart 

av regulering fortsatt gjelder. Forurensingsstatus og søknad om opprydning er ikke 

beskrevet i detalj i dette innspillet da det er belyst i saksgangen etter forurensningsloven
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2. Beskrivelse av området- dagens situasjon

2.1. Planstatus

Området er i dag avsatt til LNF-formål og vegformål i kommuneplan for Nordre Follo. 

Området ligger innenfor båndleggingssone H740 Båndlegging etter lov om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markalova), og hensynssoner for støy 

H290_1, H210_1, H220_1. Det går en sikringssone for jernbanetunnel (Follobanen) 

gjennom området. I tillegg er det lagt faresoner for ras og skredfare på dette arealet.  

Figur 2-1 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan. Avgrensning av planinnspill med rød stiplet linje
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2.2. Nærmiljø og friluftsliv

Arealinnspillet ligger innenfor virkeområdet for « Lov om naturområder i Oslo og 
nærliggende områder (markaloven)». Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Innenfor dette området er det forbudt med bygge- og 

anleggstiltak.  

Figur 2-2 Registrerte friluftslivsområder fra kommunens kartlegging.
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Størstedelen av planområdet består av en åpen flate som ligger inntil eksisterende 

veganlegg. Området er ikke registrert i kommunens kartlegging av friluftslivsområder. 

Arealene i Flatåsen/Pinnåsen og på østsiden av E6 er registrert som nærturterreng med 

verdi svært viktig. Områdene som grenser til området som spilles inn er også registrert 

som nærturterreng, men er ikke gitt spesiell verdi. I kommunens kartlag over 

friluftslivsinteresser er det registrert en umerket sti som tar av fra de merkede stiene i 

Flatåsen/Pinnåsenområdet og går inn i den delen av arealet som i dag er skogbevokst. 

Krysningene over E6 nord og sør for planområdet er viktige passasjer ut i marka. 

Figur 2-3 Stier og løyper i området. Kilde: Kommunekart.com



Rapport – Taraldrud døgnhvileplass - innspill kommuneplan 10

2.3. Forurensninger

Det er registrert grunn forurenset av svartskifter på gbnr 105/4 som eies av Åsland 

næringspark eiendom AS og på gbnr 157/2 som eies av Statens vegvesen. 

Forurensningen har oppstått gjennom oppfylling av arealet med masser, bl.a. svartskifer 

fra anleggsvirksomhet i Oslo. Mengden svartskifer er kartlagt i flere omganger og 

grunnundersøkelser viser at det ligger minst 51 000 m3 svartskifer i området. 

Figur 2-4 Forekomst av alunskifer som tidligere er kjørt inn i området. 
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Svartskifer som kommer i kontakt med luft og vann kan medføre at skiferen begynner å 

forvitre og frigjøre tungmetaller som kadmium, kobber, nikkel og sink, arsen, uran og 

kvikksølv. Uranet som frigis er i tillegg radioaktivt og gir et forhøyet strålingsnivå. 

Opprydding av forurensningene i grunnen er en forutsetning for å endre arealbruken i 

området. Dette er en egen prosess, der Miljødirektoratet er myndighet. Hvilken 

opprydningsmetode Miljødirektoratet pålegger grunneiere kan være avhengig av 

etterbruk. Når forurensningsmyndighetene avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter 

vilkårene etter forurensningslovens § 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige 

ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil 

medføre. 

2.4. Støy

Området er støyutsatt, både fra E6, Taraldrudveien og helikopterlandingsplassen på 

Politiets beredskapssenter. Store deler av planområdet er støybelastet og ligger enten i 

rød eller gul støysone, noe som gjør området lite egnet for boligformål e.l. og lite attraktivt 

for friluftsliv. Foreslått formål er ikke støyfølsomt. I tidligere forslag til reguleringsplan ble 

det likevel foreslått en voll mot støy fra E6 av hensyn til sjåførene. 

Døgnhvileplassen vil generere noe støy fra internkjøring eller biler som står med motoren 

i gang. Det er ca. 800 m til nærmeste bolig, og støy fra døgnhvileplassen vil i liten grad 

bidra til endring i det totale støybildet i området.  
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Figur 2-5 Støy fra vei i innspillsområde. Kilde: miljostatus.no. Miljødirektoratet

2.5. Kulturminner og kulturlandskap

I størstedelen av planområdet består grunnen av masser som har blitt utskiftet og 

omrokert tidligere, og som derfor har lite potensiale for kulturminner. I forbindelse med 

tidligere reguleringsarbeid har Akershus fylkeskommune utført overflateregistrering av 

kulturminner og prøvestikking i de delene av området som hadde noe særlig potensiale 

for kulturminner. Det ble ikke funnet kulturminner i disse registreringene. 
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Området ligger i et landskapsrom som er svært berørt av store inngrep i forbindelse med 

E6, vegkryss med på- og avkjøringsramper og politiets nasjonale beredskapssenter.  

Figur 2-6 Området for kulturminneregistreringer og prøvestikk utført av Akershus fylkeskommune.

2.6. Naturmangfold og vannmiljø

Planområdet består i hovedsak av tidligere fyllinger, og det er ikke funnet naturtyper i 

området. I forbindelse med konsekvensutredningen for kommunedelplan for Taraldrud - 

Åsland ble det gjennomført kartlegging, vurdering og verdisetting av naturverdier i 

området. Området ble også vurdert i forbindelse med reguleringsplanene for Follobanen. 
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Men unntak av to dammer nord for planområdet ble det ikke registrert noen naturtyper. 

Sør for planområdet ligger det en viltovergang over E6. 

I naturbase er det lagt inn tre arter av forvaltningsinteresse innenfor området. Dette er:

 Åkerrødtopp. Arten er kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter, 

og er ifølge artsdatabanken kun kjent fra én forekomst på Hvaler. Forekomsten 

bør derfor valideres og vurderes opp mot ny kunnskap innhentet i forbindelse 

med revisjon av rødlista. 

 Stautstarr i tilknytning til rensedammen ved avkjøringsrampene. Stautstarr er en art 

som i Norsk rødliste for arter er vurdert som sårbar (VU). Arten er i tilbakegang og 

utbredelsen er fragmentert. Arten er knyttet til rikmyr og til strandsonen langs 

næringsrike ferskvann.

 Storvier. Storvier er vurdert som livskraftig i Norsk rødliste for arter, men er vurdert 

å være av særlig stor forvaltningsinteresse ettersom mer enn 25 % av europeisk 

bestand finnes i Norge. 

Hvilken konsekvens endret arealbruk vil ha for disse botaniske enkeltforekomstene må 

sees i sammenheng med pålagt opprydding i masser og konsekvensene av denne. 
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Figur 2-7 Utsnitt fra naturbase.no. Plassering av viltovergang illustrert. Kilde: Miljødirektoratet

Viltovergangen i sør tilrettelegger for et regionalt vilttrekk i øst-vest retning. Trekket går 

også i retning nord–sør i den sørvestre delen av arealforslagets avgrensning. I videre 

planprosess må det vurderes oppsetting av viltgjerde og om det er behov for avbøtende 

tiltak med tanke på det registrerte vilttrekket. 
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Figur 2-8 Vilttrekk og naturregistreringer. Kilde: Kommunekart.com
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Planområdet innlemmer delvis Snipetjernsbekken, som er en del av vannforekomsten 

Greverudbekken. Forekomsten har dårlig økologisk tilstand, delvis på grunn av utlekking 

fra de fylte massene i området. Konsentrasjonen av uran i bekken overskrider PNEC-

grensen for uran i ferskvann. Målte konsentrasjoner i bekken overskrider kravene i 

drikkevannsforskriften for jern, mangan, nikkel og aluminium, og konsentrasjonene av 

nikkel og sink overskrider vannkvalitetskriteriene for ferskvann. Sigevannet fra 

massedeponiet samles opp i fellingsdammer og kalkes, slik at pH-nivået i 

Snipetjernbekken ikke er påvirket av fyllmassene i dag.

Greverudbekken renner ut i Gjersjøen ved Slorene. Slorene er regulert til 

naturvernområde. Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner. 

2.7. Landbruk

Deler av området har tidligere vært oppdyrket, men størstedelen av området består i dag 

av oppfylte masser som ikke er egnet for jordbruk. En mindre del av arealet er skog med 

høy bonitet. En mindre del av området er en grunn myr, og denne er sammen med deler 

av de utfylte områdene kartlagt av NIBIO som å være dyrkbar jord av noe verdi. Denne 

inndelingen er basert på DMK (digitalt markslagskart), og det er usikkert om oppfyllingen 

av arealene er hensyntatt. Arealet er forurenset og ett av alternativene for opprydding er å 

benytte myrområdet til lagring av de forurensede massene. Arealet vil derfor ikke være 

egnet til nydyrking. 

2.8. Grunnforhold

Fjellet i området er beskrevet av NGU som å bestå av ulike typer gneis. I NGUs databaser 

er mesteparten av området beskrevet som bart fjell, med tykke marine avsetninger i 

bekkedalen rundt Snipetjernsbekken, og et felt med tynt humuslag i sør. Ettersom 

området har vært fylt opp over lang tid, stemmer dagens situasjon ikke med den kartlagte. 



Rapport – Taraldrud døgnhvileplass - innspill kommuneplan 18

2.9. Risiko og sårbarhet

Grunnforurensningen i tiltaksområdet og hvordan det skal ryddes opp, utgjør en risiko for 

det aktuelle arealet uavhengig av fremtidig arealbruk. 

Andre risikoforhold knyttet til området kan være knyttet til politiets beredskapssenter, 

områdets nærhet til E6 og trafikkgenerering. Det har vært dialog med politiets 

beredskapssenter, og det har ikke innvendinger mot etablering av døgnhvileplass i det 

aktuelle området. 
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3. Overordnede føringer for arealbruk

3.1. Statlige føringer 

3.1.1. Markaloven

Arealinnspillet ligger innenfor virkeområde for Lov om naturområder i Oslo og 

nærliggende kommuner (markaloven). Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge 

for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre markas grenser og bevare et rikt 

og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Marka er et landbruks-, 

natur- og friluftsområde (LNF-område), og bygge- og anleggstiltak er forbudt i marka. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga 29.04.2015 tillatelse til oppstart av regulering 

innenfor markagrensen. Kommunens endelige planvedtak skal stadfestes av 

departementet. 

3.1.2. Døgnhvileplasser

Statens vegvesen utarbeidet i 2017 en nasjonal plan for døgnhvileplasser. Denne angir 

Taraldrud/Fugleåsen i Ski som en eksisterende plass, og viser til at midlertidig plass på 

Fugleåsen åpnet 31.10.2016 i påvente av permanent plass på Taraldrud. I brev av 

02.09.2020 bekrefter vegvesenet behovet for inntil 250 døgnhvileplasser og utpeker 

Taraldrud som den beste løsningen for å få løst behovet for døgnhvileplasser samlet på 

ett område. Ved omdisponering av arealene på Taraldrud kan arealene på Fugleåsen 

benyttes til næringsformål som planlagt. 

I nasjonal transportplan 2022 -2033 er etablering av døgnhvileplasser, lokalisert under to 

og en halv times kjøring fra hverandre, nevnt som miljø- og servicetiltak under punktet 

mindre investeringstiltak riksvei. 

3.1.3. Statlig planretningslinje for bolig -, areal- og transportplanlegging. 

Planretningslinjene omtaler i prinsippet all arealplanlegging, men særlig et punkter i 

retningslinjene anses å være relevante for arealinnspillet:
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Punkt 4.6: «Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for 
næringstransport må vektlegges i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør 
lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett.»

Punkt 4.6 er relevant i denne sammenheng, da en døgnhvileplass kan anses som en 

«virksomhet for godstransport»

3.2. Planprogram og planstrategi

I henhold til planprogrammet vil kommunens mål om arealnøytralitet bli vektlagt ved 

vurdering av innspill til nye utbyggingsområder. Ubebygd areal skal kun tas i bruk når 

potensialet for fortetting innenfor byggesonen er brukt opp og/eller tungtveiende 

samfunnsmessige hensyn tilsier det. Dette innspillet ligger på et område der det er et stort 

behov for opprydning av forurenset grunn. Det å få ryddet opp i området kan anses som 

et tungtveiende samfunnsmessig hensyn. 

Arealinnspillene vil ifølge planprogrammet bli vurdert opp mot verdier knyttet til 

naturmangfold, landskap, matproduksjon, rekreasjon, overvannshåndtering, klimaeffekt 

og kulturmiljø. Eksisterende verdier innenfor disse områdene er beskrevet i kapittel 2, og 

konsekvensene er kort omtalt i kapittel 4 og 5. 
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4. Klimavirkinger

4.1. Klimatilpasning

Klimaprofilen for Oslo og Akershus viser en antatt økning i nedbørsmengder på 15 % mot 

2100, og det er forventet at episoder med kraftig nedbør vil øke til alle årstider. 

Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør ventes å øke med ca. 20 %. For varigheter 

kortere enn et døgn er det forventet en kraftigere økning og for å unngå forhøyet 

skaderisiko som følge av økning i intensiteten i nedbør må man regne med klimapåslag 

når man regner dimensjonerende nedbør og letter til rette for overvannshåndtering.  

En omdisponering av området fra LNF til døgnhvileplass vil gi økt areal tette flater. 

Snipetjernbekken vil mest sannsynlig bli lagt i rør som en følge av opprydningen i 

forurensede masser, og overvann vil kunne ta nye veier ved store regnskyll. Området 

ligger i nedbørsfeltet til Gjersjøen som er drikkevannskilde for Oppegård og Ås. 

Forurenset overvann vil kunne få en uheldig effekt på vannmiljø. Overvannshåndtering 

ved fremtidig arealbruk vil derfor være et viktig tema ved videre planlegging av området. 

Dette må koordineres med opprydding i grunnen. 

4.2. Klimagassutslipp

Ved omdisponering av areal vil det være to faser av klimagassutslipp; de som er knyttet til 

selve omdisponeringen av areal, og de som er knyttet til bruken av arealet.  

Den direkte virkningen av omdisponering av areal til bebygde flater vil medføre at det 

karbonet som er lagret i jord og vegetasjon i området slippes ut. Store deler av området 

er fylt ut med masser av varierende kvalitet, og det må gjøres tiltak her for å rydde opp i 

forurenset grunn. Det er derfor vanskelig å beregne klimagassutslippet forbundet med 

omdisponeringen. 

Valg av utbyggingsstruktur i arealplanleggingen og hvordan denne påvirker 

transportmønstre vil ha stor betydning for det totale klimagassutslippet. I Viken stammer i 

underkant av halvparten av klimagassutslippene fra vegtrafikk. Etablering av et tilstrekkelig 
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antall døgnhvileplasser i umiddelbar nærhet til hovedveinettet vil kunne medføre 

unødvendig ekstrakjøring for å finne hvileplasser, noe som vil redusere 

klimagassutslippene.
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5. Forslagsstillers vurdering

Forslagsstiller har belyst forhold som vurderes viktige å dokumentere på dette planstadiet. 
Det er også gitt en oppsummering av virkninger iht. føringene gitt i kommunens 
planprogram. I forbindelse med tidligere reguleringsarbeid ble det utarbeidet 
planprogram som ble fastsatt i kommunestyret i Ski kommune 22.-02.2016. På bakgrunn 
av planprogrammet ble det utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning  som er 
sendt til behandling, men som ikke er behandlet eller vedtatt. I denne 
konsekvensutredningen finnes vurderinger på et mer detaljert nivå

5.1. Hensynet til naturmangfold, rekreasjon og matproduksjon

Innspillsarealet omfatter i hovedsak et areal brukt til fylling av svartskifter og andre masser. 

Arealet ligger inneklemt mellom E6, og avkjøringsrampen til Taraldrudveien og er 

støyutsatt fra både vei og politiets helikopterbase. Slik området fremstår i dag har det 

ingen verdi for matproduksjon eller annet jordbruk. Området har heller ingen registrerte 

friluftsinteresser og fremstår som lite egnet for rekreasjon. Arealet grenser imidlertid til 

områder som er registrert som nærturterreng, og kan ha en bufferfunksjon som 

mellomareal mellom friluftsområdene og de store veganleggene. 

Det er registrert tre arter av forvaltningsinteresse i området, hvorav Åkerrødtopp er kritisk 

truet. Dersom det skal gjennomføres en opprydning i massene i området antas det at 

biotopene disse plantene er knyttet til uansett vil forsvinne. Endret arealbruk etter 

opprydning antas derfor i liten grad å få betydning for eksisterende botaniske verdier. 

Området ligger rett nord for viltovergangen over E6. Denne overgangen ivaretar et 

regional vilttrekk, som går gjennom den sørvestre delen av innspillsområdet. Det vil 

gjennom reguleringsplanen vurderes hvilke avbøtende tiltak som bør gjennomføres for å 

minske en eventuell negativ effekt på vilttrekket. 

5.2. Fjernvirkning og landskap

Planområdet består hovedsakelig av en tidligere fylling, innrammet av veianlegg i nord og 

øst og skogsområder i sør og vest. Det er åpent, med store arealer med gress og annen 
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lav vegetasjon, samt grusede og asfalterte områder der det tidligere har stått en 

brakkerigg. Terrenget skråner fra E6 ned mot Snipetjernbekken som ligger i et daldrag 

vest i planområdet. I daldraget ligger også flere grøfter med avrenning fra fyllingen 

parallelt med bekken. 

Figur 5-1 Området omfattet av arealinnspill sett fra nord mot sør

Foreslått arealbruk med døgnhvileplass vil bli synlig i landskapet fra E6 og Taraldrudveien, 

samt fra avkjøringsrampene og fra vilt/friluftslivskrysningen ved Pinnåsen miljøtunnel.  

Omkringliggende skogarealer og terrengforskjeller gjør at landskapsrommet, og dermed 

også virkningen begrenset. 
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Figur 5-2 Mulig utforming av døgnhvileplass. Illustrasjon fra forslag til reguleringsplan

5.3. Trafikk

Trafikken på E6 ved Taraldrud ligger på omkring 51 00 ÅDT (Statens vegvesen, 2019), 

mens avkjøringsrampen har en ÅDT på 3360. Døgnhvileplassen foreslås bygget ut med 

oppstillingsplasser, servering, servicebygg og fylling av drivstoff/ladeplasser for lastebiler 

og vogntog. Forslagsstiller har erfaring fra den midlertidige døgnhvileplassen på 

Fugleåsen, der det på det meste står 250 biler. Basert på denne erfaringen, og med et 

antatt tillegg i trafikk for servicefunksjonene, antas totaltrafikken til anlegget å bli 1000 

biler/døgn.

Tiltaket antas ikke å skape mer trafikk på E6, men det må være en tilstrekkelig kapasitet på 

av- og påkjøring. Det ble i den forbindelse foreslått en atkomst via en ny rundkjøring sør 

for Taraldrudveien, med direkte innkjøring til døgnhvileplassen fra av- og 

påkjøringrampene til/fra E6. Dersom denne løsningen blir valgt vil det bli stor 
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reservekapasitet i rundkjøringen, og ubetydelige køer. Løsningen har vært drøftet med 

Statens vegvesen som veieier.

I forbindelse med reguleringsforslaget ble det også utredet om en døgnhvileplass ville 

kunne gi mer tungtrafikk fra Oslo havn gjennom Kolbotn. Det ble konkludert med at 

kjøring om Kolbotn mellom Taraldrud og Sydhavna ikke vil være et naturlig rutevalg for 

tungtrafikken. 

5.4. Overvannshåndtering

Etablering av en døgnhvileplass vil innebære en økning i harde asfalterte flater som vil 

generere overvann. Det er i dag en vesentlig forurensningsutfordring med overvann fra E6 

som renner gjennom de forurensede massene i området. Hvordan 

overvannshåndteringen i dette området skal utformes avhenger av hvilken løsning man 

velger for opprydding av den forurensede grunnen.
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6. Vedlegg

Brev fra Statens vegvesen vedrørende behov for døgnhvileplasser langs E6 sør for Oslo

Møtereferat – kontaktmøte politiets nasjonale beredskapssenter og Åsland Næringspark 

Eiendom AS 1.3.2017



Rapport – Taraldrud døgnhvileplass - innspill kommuneplan 28

Kilder

Nettsteder

 Miljøstatus Kart – Sjekk miljøtilstanden på kart (miljodirektoratet.no)

 Naturbase kart (miljodirektoratet.no)

 Kilden - Arealinformasjon (nibio.no)

 Kart på nett | Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)

 NVE Atlas

 Hjem - Kulturminnesøk (kulturminnesok.no) Riksantikvaren

 Vis utvalg i kart | Artskart 2 (artsdatabanken.no)

 Follokart_Nordre Follo (kommunekart.com)

 Nordre Follo kommune

 Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker - Miljødirektoratet 

(miljodirektoratet.no)

 VannNett-Portal (vann-nett.no)

 https://vegkart.atlas.vegvesen.no/

Dokumenter

 Nordre Follo kommune. Utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel 
2023-2034 

 Statens vegvesen. Nasjonal plan for døgnhvileplasser 2017

 Nasjonal transportplan 2022-2033

 Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

 Akershus fylkeskommune. Registreringsrapport. Uten funn av automatiske 

fredete/nyere tids kulturminner. Taraldrud- Døgnhvileplasser. 22.12.2015

 Norconsult. Planbeskrivelse med KU. Forslag til detaljreguleringsplan for 
døgnhvileplasser ved Taraldrud, Ski kommune. 13.6.2016

 Norconsult. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljreguleringsplan for 
døgnhvileplasser ved Taraldrud. 19.5.2016

 Brev fra Statens vegvesen vedrørende behov for døgnhvileplasser langs E6 sør for 

Oslo

https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=arealinformasjon&X=6669569.04&Y=298476.28&zoom=12.494961984460687&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75&layers=eksterne_kulturlandskap,eksterne_utvalgte_kulturlandskap,eksterne_arkeologisk,eksterne_sefrak,eksterne_freda,eksterne_losmasser
https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.kulturminnesok.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/greyMap/filter/%257B%2522IncludeSubTaxonIds%2522%253Atrue%252C%2522Found%2522%253A%255B2%255D%252C%2522NotRecovered%2522%253A%255B2%255D%252C%2522Style%2522%253A1%257D
https://kommunekart.com/klient/follo/follokartFrogn?urlid=26260cd7-16fa-4fcd-9a95-d7729791610c
https://www.frogn.kommune.no/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?%253Farea=42%253Dnull&area=1046&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?%253Farea=42%253Dnull&area=1046&sector=-2
https://vann-nett.no/portal/
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/
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 Møtereferat – kontaktmøte politiets nasjonale beredskapssenter og Åsland 

Næringspark Eiendom AS 1.3.2017



 NGI. Taraldrud - grunnforurensning svartskifer. Supplerende rapport til dokument 

125868- RIGM- RAP-003. Risikovurdering for spredning av forurensning. Tre 

alternative tiltaksløsninger. 26.5.2017.
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo 
Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 
kommuneplanen. 

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 
til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021.   

 Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 
tråd med føringene gitt i planprogrammet. 

 Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 
videre.

 Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 
veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012.

 ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens planlegging (DSB, 2017). 

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 
arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 
følgende leveres inn: 

 Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 
stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil.

 En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet. 

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 
kommunekart.  

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet
Fakta om arealinnspill
Område: Taraldrud
Adresse: -
Gnr/bnr 105/4, 157/2
Forslagsstiller: Åsland Næringspark eiendom AS
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet 

Se figur 1- 2 og 2-1 i vedlagt notat

Områdets størrelse i m2 187 daa
Beskrivelse/dagens bruk Eldre deponiområde svartskifer 

bevokst med gress og busker, skog, 
kryss og veiramper

Formål i gjeldende kommuneplan LNF og veiformål
Hensynssone i gjeldende kommuneplan H740 Båndlegging etter lov om 

naturområder i Oslo og nærliggende 
kommuner
H310 _1 Ras og skredfare
H320_2 Flomfare
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H290 _1 andre støysoner
Sikringssone jernbanetunnel
H220_2 Støy helikopter
H190_2 Jernbanetunnel

Foreslått arealformål Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.

Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?   

Tidligere foreslått regulering til 
samferdselsanlegg

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd? Delvis bebygd med veg og kryss
Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet? 

Potensiell konflikt med markaformål, 
men tillatelse til oppstart gitt fra 
Fylkesmannen.

Samfunnsforhold 

Overordnede føringer 
Er innspillet i tråd med kommunens arealstrategier 
gjengitt i planprogrammet? 

Formålet omfattes ikke av 
punktene i arealstrategien.

Prioriterte utbyggingsområder 
Ligger området innenfor prioriterte utbyggingsområder i 
gjeldende arealdel Ski og Oppegård temakart 1? 

Nei

Transportbehov, kollektivdekning,    
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon
- Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste 

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp.

Ikke relevant

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser

- Adkomstløsning
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei

Omtalt i kap 5.6. i vedlagt 
notat

Nærmiljø og folkehelse 
- Avstand til dagligvare og tjenester
- Avstand til møteplasser (formelle/uformelle)
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot?
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet?

Ikke relevant

Barn og unges oppvekstvilkår 
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet

Ikke relevant.

Teknisk infrastruktur 
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett 

(fjernvarme, fiber) og renovasjon  

Lett tilgjengelig i nærhet til 
planområdet. 

Avstand til offentlig tjenester
- Skole
- Barnehage
- Omsorgsboliger/sykehjem

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser
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Flom og overvann 
- Arealer til flomveier
- Medfører tiltaket endring av flomveier?
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse) 

Omtalt i kap 5.4. i vedlagt 
notat

Trafikk 
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning. 

Omtalt i kap 5.6. i vedlagt 
notat

Miljø og naturressurser 

Forurensning og klimagassutslipp
- Fører tiltaket til støy og forurensning?

Omtalt i kap 2.2 og 2.8 i 
vedlagt notat

Støy 
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone? 

Omtalt i kap 2.8. i vedlagt 
notat

Grunnforhold 
- Ligger tiltaket under marin grense?
- Er det registret kvikkleire innenfor området?
- Ligger tiltaket i hellende terreng? 
- Medfører tiltaket endringer av grunnvannstand?
- Finnes det forurenset grunn i området?

Området består i stor grad av 
oppfylling. Det er forurenset 
grunn på store deler av 
arealet. Se kap. 2.2. og 2.7 i 
vedlagt notat

Naturressurser (oppgis i m2)
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

mark/dyrkbar mark/skog?  
- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder?

Omdisponering av et mindre 
skogareal.

Naturmiljø (naturmangfold)
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk? 

Omtalt i kap 2.4. i vedlagt 
notat. 

Vannmiljø 
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag? 
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag?
- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet?
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet? 

Omtalt i kap 2.4. i vedlagt 
notat.

Rekreasjon og friluftsliv 
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier? 

Omtalt i kap 2.5. i vedlagt 
notat

Kulturminner, kulturmiljø og landskap
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer?
- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner? 
- Berører tiltaket historiske steder og veier? 

Nei. Det er utført 
overflateregistrering og 
prøvestikking.

Eventuelle andre vurderinger: 
Se vedlagt notat
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Fred Anton Mykland / 61271235 20/97129-5    02.09.2020 

     

      

Behov for døgnhvileplasser langs E6 sør for Oslo. 

Det vises til brev fra daværende Ski kommune datert 13. september 18, hvor det etterspørres 

en bekreftelse om behovet for døgnhvileplasser for tungtransport på Taraldrud. 

Statens vegvesen bekrefter at det er et stort behov for døgnhvileplasser for tungtransport 

langs E6 inn mot Oslo. Vi ser at behovet for antall plasser vil ligge i området 180-220, men 

slik utviklingen har vært de senere år kan behovet kanskje være så høyt som 250 plasser. 

Når det gjelder lokalisering så er det vår vurdering at det er Taraldrud som utpeker som det 

beste alternativet for å få løst behovet for døgnhvileplasser samlet på ett område. Vi har ikke 

kunnet lokalisere andre tilgjengelige arealer langs E6, som er store nok til å løse det samlede 

behovet. 

Etter vår kunnskap, foreligger det ingen konflikter eller utfordringer knyttet til Politiets 

beredskapssenter ift en døgnhvileplass på Taraldrud. 

 

  

Med hilsen 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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MØTEREFERAT 

MØTE:  Kontaktmøte Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) og Åsland Næringspark Eiendom AS (ÅNPE) 

TILSTEDE:  John Mjøen, Terje Rønning, Paul Torgersen (delvis), Marte Bache og Bård Rane 

STED: Metier  

DATO: 01.03.2017 

Nr. SAK Aksjon ANSVAR FRIST 

1 Bakgrunn Taraldrud området ved E6 i Ski kommune har to store 
infrastrukturprosjekter under planlegging. Politiets nasjonale 
beredskapssenter og Taraldrud Vegserviceanlegg for tungtrafikken. 
Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) og Åsland Næringspark 
Eiendom AS (ÅNPE) ønsker et godt naboskap og gjennom utveksling 
av informasjon og praktisk samarbeid styrke begge prosjektenes 
gjennomføring.  

Det er gjennom jevnlige møter ønskelig å identifisere felles 
problemstillinger og grensesnittene i gjennomføringen av de to 
prosjektene. Eventuelt samarbeid om utbygging av felles 
infrastruktur skal skje gjennom egne 
utbyggingsavtaler/samarbeidsavtaler – inntil videre vil 
intensjonsavtaler kunne være aktuelle. 

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) 

Regjeringen har besluttet at videre prosjektering av Politiets 
nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski 
kommune. Anleggets hovedaktiviteter ligger på nord-vestre side av 
Taraldrudkrysset og skal inneholde Helikoptertjenesten, 
Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og 
gisselforhandlertjenesten. Det skal utarbeides statlig 
reguleringsplan. Prosjekteier er Justis- og beredskapsdepartementet. 
Metier AS er engasjert som prosjektleder og Asplan Viak AS er 
engasjert som fagkyndig i reguleringsprosessen. 

Åsland Næringspark Eiendom AS (ÅNPE) 

Åsland Næringspark Eiendom AS, er et datterselskap av NHP 
Eiendom, og eier av eiendommen 105/4 i Ski kommune. ÅNPE skal, i 
samarbeid med Statens Vegvesen, utvikle et regionalt 
vegserviceanlegg med døgnhvileplass for transportnæringen. 
Anlegget ligger på den sørvestre siden av Taraldrudkrysset. Det er 
under kommunal behandling en privat reguleringsplan for området. 
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2 Mulige 
samarbeids-
områder 

Partene har i innledende møter identifisert flere områder som kan 
være aktuelle for samarbeid. 

Infrastruktur 

Felles infrastruktur som veg, vann, avløpsløsninger og elforsyning 
må bygges ut i begge prosjektene. Området er i dag lite utbygd og 
nye løsninger må etableres. 

ÅNPE tilbyr JD å etablere en anleggsvei inn til anlegget over sin 
eiendom nord for Taraldrudkrysset, ev. i sambruk med ÅNPEs egen 
avkjørsel for tilgang til tomt for døgnhvileplassen på sydsida av 
krysset. Avkjørselen mot nord og PNB vil kunne brukes samtidig som 
det bor folk i de to husene. 

ÅNPE peker på at eiendommene både nord og syd for 
Taraldrudkrysset har bruksrett til Fløisbonnveien; uten restriksjoner. 

Å samarbeide om infrastruktur for vann og avløp er i tillegg det 
mest aktuelle for partene å vurdere nærmere. 

 Marka 

Området ligger innenfor Marka-grensen og har sterke interesser 
knyttet til friluftsliv, sport og rekreasjon. Behovet for å sikre tilgang 
til Østmarka gjennom gode kryssingsløsninger av E6 er av stor 
viktighet for de berørte kommunene. Det er allerede mange 
turveier og skiløyper i området, men dette er lite koordinert og ikke 
sett i en sammenheng. Behovet for helhetlig sti/løypenett kan 
ivaretas ved samordnet planlegging mellom partene. 
Utfartsparkering og kollektivknutepunkter bør også planlegges inn i 
denne sammenhengen. 

God og forsterket tilgang kan oppnås ved planmessig samarbeid 
mellom PNB, ÅNPE, kommunen og andre berørte grunneiere og 
brukerne av Marka.  

Kollektiv 

Området vil få mange arbeidsplasser og brukere av 
døgnhvileplassen. Det er derfor behov for gode løsninger knyttet til 
offentlig transport av arbeidsreisene og brukere.  Tilrettelegging av 
Taraldrudkrysset som kollektivknutepunkt for nærområdet bør 
vurderes.  

Planprosesser og konsekvensutredning 

Samordning i planprosessene til de to prosjektene vil være viktig for 
å løse felles infrastruktur og avklare grensesnittene. Selv om det er 
to forskjellige uavhengige prosesser vil det allikevel være 
berøringspunkter og utredninger som må løses i et samarbeid. 

ÅNPE har allerede utført en omfattende konsekvensutredning av 
området gjennom sine planprosesser. Det er også, i samråd med 
Statens Vegvesen, utarbeidet nye vegløsninger i Taraldrudkrysset, 
samt utredninger av forurensningssituasjonen fra et 
Alunskiferdeponi i området. Dette materialet er stilt til disposisjon 
for PNB 
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Nr. SAK Aksjon ANSVAR FRIST 

ÅNPE forventer sin reguleringsplan godkjent høsten 2017, forutsatt 
at Miljødirektoratet aksepterer ÅNPEs metode for håndtering av 
alunskiferen; dette er underavklaring våren 2017. 

Start bygging med tilkjøring av masser til ÅNPEs prosjekt planlegges 
umiddelbart etterpå – IG kan iht. ÅNPE innvilges kort tid etter 
fastsetting av reguleringsplan 

 

Andre tema for samarbeid kan også være aktuelle. 

3 Annet PNBs planlagte tidsplan for reguleringsplanen er: 

Offentlig høring: 10.mai – 21.juni 2017 

Fastsettelse reguleringsplan: planlagt/forventet 20.september 2017 

Neste møte:  

Avtalt til 6.april kl. 08:30-10:00 hos NHP Eiendom. 

  

 

 


