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PS 8/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Eiendomsforvaltning i Ski kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00056-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski
kommune til orientering.

2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette
følgende tiltak:
a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker

byggene, bør tydeliggjøres så langt mulig.
b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en

total oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger.
c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og

investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om

oppfølging av revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å

unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem
forslag om dette i egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019.

Vedlegg: 
FR rapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Ski kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 13.12.16, jf. sak 53/16 tre tema for forvaltningsrevisjon 2017: 

 Eiendomsforvaltning

 Byutvikling

 Innkjøp

Utvalget ba sekretariatet legge fram forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektene. 

Kontrollutvalget vedtok 24.1.17 i sak 5/17 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning: 

Formål: 
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Kartlegge i hvilken grad Ski kommune har en organisering og prosedyrer som 
fungerer hensiktsmessig i forhold til målsetninger, kostnadseffektivitet og i forhold til 
å oppnå en god, langsiktig eiendomsforvaltning. 
 
Problemstillinger:  
 
1. I hvilken grad har kommunen en overordnet målsetting og et rasjonelt system 

for forvaltning av kommunens eiendomsmasse? 
  
 - I hvilken grad har kommunen oversikt over hvilken tilstand de kommunale 

byggene er i, og eventuelle endringer i tilstanden?  
  
2. I hvilken grad har kommunen et godt verdibevarende vedlikehold av sine 

bygninger? 
  
 - Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset eiendomsforvaltningens 

langsiktige karakter? 
  
3. Har Ski kommune etablert et internkontrollsystem i samsvar med krav i 

regelverk?  
  
 - Har kommunen et velfungerende avvikssystem i forbindelse med 

problemstillinger tilknyttet vedlikehold av kommunale bygg?  
 
 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet 7.3.17 i 
sak 11/17 og vedtok følgende: 
 
Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen også ser på kommunens strategiske vurderinger av 
bygninger som skal anskaffes, bygges og selges.  
 
Med denne presiseringen godkjennes prosjektplanen. 

 
 
Fakta i saken: 
Ski kommunes eiendomsmasse består av: 
 
 Formålsbygg (administrasjonsbygg, skoler, sykehjem etc.): 82 bygg med et 

bruttoareal på til sammen ca. 177 000 m2. 
 Boliger: 401 boliger (leiligheter) med et samlet boligareal på ca. 25 000 m2. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten – Eiendomsforvaltning: 
Metode og revisjonskriterier 
Kilder til revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært lovverk og 
bransjelitteratur.  
 
Metodikken for forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært dokumentanalyse, intervju, 
regnskapsanalyse og statistisk analyse. Ledere i virksomhet Eiendom har blitt 
intervjuet. En nettbasert spørreundersøkelse (Questback) ble sendt til alle 
virksomhetsledere i kommunen. Av 32 mottakere svarte 29 personer, noe som gir en 
svarprosent på 90,6 %. Dette er en høy svarprosent, som gir høy representativitet. 
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Sentrale funn i rapporten 
- Revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne viser at de fleste mener at 

ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og brukerne er avklart, men 10 % 
er ikke enig i dette. 

- De fleste virksomhetslederne mener at Ski kommune har god kompetanse i 
eiendomsforvaltning. 39 % av virksomhetslederne er imidlertid ikke fornøyd med 
vedlikeholdet på byggene de bruker. 55 % synes at innmeldte vedlikeholdsbehov 
blir gjennomført for sent. 

- I forbindelse med kartlegging av universell utforming av kommunens formålsbygg, 
er det spesielt avdekket utfordringer for svaksynte og bevegelseshemmede 

- Virksomhet Eiendom anslår at formålsbyggene har et akkumulert 
vedlikeholdsbehov på til sammen ca. 165 mill. kroner 

 
Revisjonens vurdering 
Etter revisors skjønn har Ski kommune gode systemer for å håndtere formålsbygg, 
både når det gjelder løpende drift og internkontroll, mens det gjenstår noe på 
digitalisering av boligmassen. 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak: 
a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker 

byggene, bør tydeliggjøres så langt mulig. 
b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en 

total oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger. 
c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og 

investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres. 
d) For å unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse, bør 

vedlikeholdsbudsjettene høynes. 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
I rådmannens høringsuttalelse, datert 23.2.18, har rådmannen ikke innspill på 
faktagrunnlaget i rapporten, men har kommentarer til rapportens fire anbefalinger. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet mener at revisjonen har fulgt opp de problemstillinger kontrollutvalget 
ønsket å få belyst i forbindelse med forvaltningsrevisjonen på en god måte. 
 
Når det gjelder tilleggspunktet om å se på kommunens strategiske vurderinger av 
bygninger som skal anskaffes, bygges og selges, vises det blant annet til at det er tre 
arbeidsgrupper som arbeider med den nye kommunens (les: Nordre Follo) 
eiendomsstrategi og detaljerte spørsmål om disponeringen av byggene. 
Sekretariatet er av den formening at dette punktet bør vurderes fulgt opp i forbindelse 
med rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Revisjonen har kommet fram til fire anbefalinger hvor den ber kommunen «vurdere» 
tiltak. 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefalinger a) – c) ligger innenfor 
kontrollutvalgets kompetanseområde som kontroll- og tilsynsorgan. 
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Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling d) er mer av politisk 
karakter da det er snakk om budsjettmessige prioriteringer.  
Sekretariatet velger å legge anbefaling d) frem som eget punkt i innstillingen, men er 
i tvil om dette er innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde å kunne anbefale 
overfor kommunestyret.  
 
Sekretariatet foreslår at rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget om sin 
oppfølging av kommunestyrets vedtak i saken innen utgangen av 2018. 
Kontrollutvalget vil i sin tur melde tilbake til kommunestyret om denne oppfølgingen. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og redegjøre for forvaltningsrevisjonsrapporten samt kunne 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 26.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1 I KORTE TREKK 

1.1 Sammendrag 

Ski kommunes kontrollutvalg bestilte i møte 24.1.2017 forvaltningsrevisjon av eiendomsfor-

valtning. Formålet er å kartlegge i hvilken grad Ski kommune har en organisering og prose-

dyrer som fungerer hensiktsmessig i forhold til målsettinger og kostnadseffektivitet og for å 

oppnå en god, langsiktig eiendomsforvaltning. 

 

Kommuneplan 2011–2022 setter overordnede mål og strategier for Ski kommunes eiendoms-

forvaltning. Ski og Oppegård kommuner sammenslås til Nordre Follo kommune med virkning 

fra 1.1.2020. Eiendomsstrategi for den nye kommunen vil bli utarbeidet.  

 

Ski kommune har et rasjonelt system som tilrettelegger for en god forvaltning av kommunens 

82 formålsbygg og 401 boliger. Virksomhet Eiendom benytter anerkjente fagsystemer i 

forvaltningen av eiendomsmassen. Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 viser plan-

lagte vedlikeholdsoppgaver de neste årene. Vedlikeholdsplanen, som oppdateres årlig, gir et 

godt grunnlag for planmessig vedlikehold, forutsatt at vedlikeholdsbudsjettene er store nok. 

Ski kommunes utgifter til bygningsvedlikehold ligger lavere enn byggebransjens anbefaling. 

Virksomhet Eiendom anslår vedlikeholdsetterslepet til 165 mill. kr. 

1.2 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på de tre problemstillingene: 

1.2.1 Mål og system i eiendomsforvaltningen 

Ski kommune skiller mellom roller i eiendomsforvaltningen – eierrollen, forvalterrollen og 

brukerrollen – slik det statlige eiendomsforvaltningsutvalget anbefalte i 2004. Overordnede 

mål og strategier for eiendomsforvaltningen gis i Kommuneplan 2011–2022. Eiendoms-

strategi for den nye kommunen vil bli utarbeidet. De to kommunene vil utarbeide felles 

vedlikeholdsplan fra 2019.  
 

Ski kommune benytter to anerkjente fagsystemer i forvaltning av formålsbyggene:  

 FDVweb inneholder tegninger og service-dokumentasjon for alle bygg. Alle løpende  

oppgaver knyttet til bygget blir håndtert i dette systemet.   

 IK-Bygg gir en total oversikt over byggenes tilstand, herunder hvor det er feil og mang-

ler, f.eks. vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Alle byggs tilstand gjennomgås årlig. 

 

Etter revisors oppfatning har kommunen rasjonelle og gode systemer for å forvalte formåls-

byggene. Også boligene, som forvaltes for seg, har administrasjonen god oversikt over.   

  

Revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne viser at de fleste mener at ansvarsforhol-

det mellom virksomhet Eiendom og brukerne er avklart, men 10 % er ikke enige i dette. 

Ansvarsforholdet bør tydeliggjøres ytterligere om mulig. Spørreundersøkelsen viser også at 

virksomhetslederne mener at det er enkelt å gi tilbakemeldinger om behov for vedlikehold. 

1.2.2 Verdibevarende vedlikehold 

Ski kommunes eiendomsmasse består av:   

 Formålsbygg (administrasjonsbygg, skoler, sykehjem etc.): 82 bygg med et bruttoareal 

på til sammen ca. 177 000 m
2
.  
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 Boliger: 401 boliger (leiligheter) med et samlet boligareal på ca. 25 000 m
2
.  

 

Ski kommunes totale vedlikeholdsutgifter til hele eiendomsmassen utgjorde rundt 27,9 mill. 

kr per år i 2014–2016, hvorav 18,9 mill. kr til formålsbygg og 9,0 mill. kr til boliger (inkl. 

påkostninger), ifølge revisors estimat. Beregnet som kvadratmeterutgift, utgjorde kommunens 

totale vedlikeholdsutgifter til formålsbygg 145 kr/m
2
 i 2014 og 130 kr/m

2
 i 2016. Årsgjen-

nomsnittet på 138 kr/m
2
 utgjør 69 % av byggebransjens norm for årlige vedlikeholdsutgifter 

(200 kr/m
2
). Differansen medfører at vedlikehold av kommunens formålsbygg underbudsjet-

teres med ca. 8 mill. kr årlig. Virksomhet Eiendom anslår at formålsbyggene har et akkumu-

lert vedlikeholdsbehov på tilsammen ca. 165 mill. kr.  

 

Ski kommunes Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 viser planlagte vedlikeholds-

oppgaver de neste årene. Vedlikeholdsplanen, som oppdateres årlig og fremlegges for 

kommunestyret, gir et godt grunnlag for planmessig vedlikehold, forutsatt at vedlikeholds-

budsjettene er store nok. Vedlikeholdsplanen kan forbedres på noen punkter, jf. anbefaling. 

 

Kommuneplan 2011–2022 setter et mål om universell utforming av kommunens bygg. Råd-

mannen nedsatte i 2015 en administrativ ressursgruppe for universell utforming. Mangler i 

utforming av kommunens bygg og uteområder kan meldes via kommunens hjemmeside.  

 

De fleste virksomhetsledere mener at Ski kommune har god kompetanse i eiendomsforvalt-

ning. 39 % av virksomhetslederne er imidlertid ikke fornøyd med vedlikeholdet på byggene 

de bruker. 55 % synes at innmeldte vedlikeholdsbehov blir gjennomført for sent.  

1.2.3 Internkontrollsystem 

Ski kommune benytter fagsystemene FDV-web og IK-Bygg i forvaltningen av sine formåls-

bygg. Dette er anerkjente systemer som tilrettelegger for god oversikt over byggenes tilstand 

på alle punkter og for at løpende oppgaver på byggene blir ivaretatt. Virksomhetene melder 

inn vedlikeholdsbehov i FDV-web, samt at avvik meldes i kvalitetssystemet Compilo. Etter 

revisors skjønn har Ski kommune gode systemer for å håndtere formålsbygg, både når det 

gjelder løpende drift og internkontroll, mens det gjenstår noe på digitalisering av boligmassen. 

1.3 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak: 

a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker byggene, 

bør tydeliggjøres så langt mulig.  

b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en total 

oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger. 

c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og 

investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres.   

d) For å unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse, bør 

vedlikeholdsbudsjettene høynes.  

 

 

/s/      /s/ 

Steinar Neby     Even Tveter 

revisjonssjef     prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       
 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.  

Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevi-

sjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevi-

sjon IKS følger denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapport-

utkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunnlag.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget angir følgende formål med prosjektet: "Kartlegge i hvilken grad Ski 

kommune har en organisering og prosedyrer som fungerer hensiktsmessig i forhold til målset-

tinger, kostnadseffektivitet og i forhold til å oppnå en god, langsiktig eiendomsforvaltning."  

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger: 

1. "I hvilken grad har kommunen en overordnet målsetting og et rasjonelt system for 

forvaltning av kommunens eiendomsmasse?  
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 I hvilken grad har kommunen oversikt over hvilken tilstand de kommunale byggene 

er i, og eventuelle endringer i tilstanden? 

2. I hvilken grad har kommunen et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger? 

 Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige 

karakter? 

3. Har Ski kommune etablert et internkontrollsystem i samsvar med krav i regelverk?  

 Har kommunen et velfungerende avvikssystem i forbindelse med problemstillinger 

tilknyttet vedlikehold av kommunale bygg?" 

2.3 Presiseringer og avgrensninger 

Revisor presiserer følgende til de tre problemstillingene: 

1. Mål og system i eiendomsforvaltningen: Kommunale bygg omfatter offentlige formåls-

bygg og kommunale boliger.
1
 Rapporten tar for seg begge typer bygg.

2
 Rapporten avgren-

ser seg fra anlegg, som idrettsbaner, og tomter.   

2. Verdibevarende vedlikehold: Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet handler om bygnings-

vedlikehold – ikke bygningsinvestering. Kommunal regnskapsstandard nr. 4 poengterer 

skillet mellom vedlikehold (driftsutgifter) og påkostning (investeringsutgifter). Skillet skal 

tilstrebes, men det finnes en skjønnsmessig gråsone. Regnskapsføringspraksis varierer noe 

fra kommune til kommune, og Kostra-tall for bygningsvedlikehold er derfor ikke helt 

sammenliknbare. Revisor har i forvaltningsrevisjonen ikke undersøkt Ski kommunes 

praktisering av skillet.  

3. Internkontrollsystem: Problemstilling nr. 3 overlapper noe med de to første problemstillin-

gene. Internkontrollen utdypes her.  

 

Kontrollperioden i prosjektet er hovedsakelig 2014–2016.  

2.4 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski kommunes befolkning steg med 0,8 % i 2014, 1,6 % i 2015 og 1,4 % i 2016. Ski 

kommune har 30 698 innbyggere (1.1.2017).  

 

Ski kommune hadde driftsinntekter på 2,2 mrd. kr i årsregnskap 2016. Investeringer i 

anleggsmidler utgjorde 433 mill. kr. Ski kommunes personell utfører til sammen ca. 1966 års-

verk. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsje-

fene har ansvar for hver sitt kommunalområde (nettverk) med totalt 32 virksomheter: 
 

                                                           
1
 Offentlige formålsbygg vil si administrasjonsbygg, barnehagebygg, skolebygg, sykehjemsbygg, idrettsbygg og 

kulturbygg, dvs. offentlige "næringsbygg" – ikke boliger. 

2
 Bokmålsordboka gir to ordforklaringer på bygg: "1 bygning under oppføring, eller som nettopp er ferdigbygd, 

f.eks. boligbygg, råbygg, nybygg; 2 større bygning, f.eks. industribygg, lagerbygg, regjeringsbygg". Rapporten 

holder seg til betydning nr. 2: Bygg vil si en stor, sammensatt bygning. Ordene brukes noe om hverandre. 
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene (nettverk) kalles (fra venstre): 

Oppvekst, Velferd, Samfunn og Administrasjon.  

Navn på kommunalområder og virksomheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet.  

 

Forvaltningsrevisjonen berører kommunalområde Samfunn med følgende virksomhet: 

 Virksomhet Eiendom, som har 105 årsverk, forvalter, drifter og vedlikeholder kommu-

nens offentlige formålsbygg og er tiltakshaver (byggherre) ved oppføring av 

kommunale bygg. Virksomhet Eiendom har følgende organisering: 
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Virksomhet Eiendoms organisasjonskart 2017. Kilde: Kunnskapsgrunnlag Eiendom, Ski kommune. 

2.5 Metode 

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er lovverk og bransjelitteratur (se 6 Litteratur). 

Revisjonskriterier er utdypet i vedlegg 1 om bransjenorm for bygningsvedlikehold.  

 

Prosjektets metode har vært dokumentanalyse, intervju, regnskapsanalyse og statistisk 

analyse. Revisor har intervjuet ledere i virksomhet Eiendom. En nettbasert spørreundersøkelse 

(Questback) ble sendt til alle virksomhetsledere i kommunen. Av 32 mottakere svarte 29 

personer – 90,6 %. Dette er en høy svarprosent, som gir høy representativitet.  

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 er benyttet. Kostra er Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner 

(2001). SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Kostra-gruppen er 

liknende kommuner, som er mest korrekt å sammenlikne med.  

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom datagrunnlag til vurdering og 

konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling fra 

en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer, kommunens 

verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.  

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
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Dato:  Aktivitet:  

24.1.2017: Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok prosjektet. 

7.3.2017: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan. 

8.9.2017: Oppstartsbrev sendt til konstituert rådmann Jane Short Aurlien. 

3.10.2017: Oppstartsmøte gjennomført med virksomhetsleder for Eiendom (eiendomssjef) 

Terje Smestad (rådmannens kontaktperson), avdelingsleder for drift og vedlikehold 

Arnold Bjerke og avdelingsleder for bygg og vedlikehold John Hoseth.  

19.10.2017: Møte med virksomhet Eiendom (ovennevnte personer).   

4.12.2017: Møte om universell utforming med ergoterapeut Hege Narvåg, virksomhet 

Samhandlingsenheten.  

7.12.2017: Møte med virksomhet Eiendoms virksomhetsleder og avdelingsleder for bygg og 

vedlikehold.   

18.12.2017: Møte med avdelingsleder for boligkontoret Kristian Tollan Seiersten, virksomhet 

Eiendom.  

22.12.2017: Rapportutkast sendt til virksomhetsleder for Eiendom for verifisering. 

26.1.2018: Epost-dialog med avdelingsleder for bygg og vedlikehold, virksomhet Eiendom.  

13.2.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

23.2.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

5.3.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel. 

 

Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse til 

revisjonsrapporten er vedlagt. 
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3 MÅL OG SYSTEM I EIENDOMSFORVALTNINGEN  

 
 
 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

 Mål og prioriteringer for eiendomsforvaltningen skal være fastsatt. 

 Rollefordeling i eiendomsforvaltningen skal være klar. 

 Et rasjonelt system for å styre og planlegge eiendomsforvaltningen skal benyttes. Dette 

skal gi oversikt over eiendommenes beskaffenhet (tilstand). 

 Byggenes tilstand skal undersøkes regelmessig. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Virksomhet Eiendom 

Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2017–2020 (s. 106) sier følgende: "Hovedansvaret 

til virksomhet Eiendom er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendom-

mer, eide og leide kommunale boliger, ut- og innleiekontrakter, startlån og andre Husbank-

saker som boligtilskudd og statlig bostøtte, samt forvaltning av skadeforsikringer og renhold. 

Virksomheten er også ansvarlig for prosjektering og gjennomføring av over 40 prosent av 

kommunens investeringsprosjekter, som nybygg, tilbygg og utvidelser, samt større vedlike-

holds- og oppgraderingsprosjekter av både drifts- og investeringsmessig karakter." 

 

Budsjett- og handlingsplanen sier videre (s. 109): "Vedlikehold og oppgraderinger i kommu-

nesektoren er en prioritert oppgave, og store rehabiliteringer av blant annet skole- og 

omsorgsbygg er gjennomført. Fortløpende vedlikehold er viktig å prioritere også i fremtiden. 

Avdeling for bygg og vedlikehold er nyetablert. En evaluering høsten 2016 viste at tjenestene 

leveres om lag 35 prosent rimeligere enn ved bruk av innleide firmaer. Styrking av egne 

stillinger i 2017 vil kunne gi besparelser i 2018. Dette muliggjør økt egeninnsats på større 

bygg- og vedlikeholdsoppdrag, noe som igjen vil gi en betydelig besparelse i vedlikeholds-

kostnader per kvadratmeter bygg. Egne ansatte vil også bli benyttet til oppfølging av bygge-

arbeider som utføres i henhold til rammeavtaler i planperioden. Tilstedeværelse av egne 

ansatte har gitt gode resultater så langt i 2016." 

 

Virksomhet Eiendom har to avdelinger med oppgaver innen vedlikehold og oppgradering (jf. 

organisasjonskart s. 7):  

 Avdeling drift og vedlikehold arbeider i hovedsak med driftsmidler. 

 Avdeling bygg og vedlikehold har ansvaret for rehabiliteringsprosjekter, det vil si større 

istandsetting og oppgradering av bygg, som finansieres med investeringsmidler 

(påkostning).   

3.2.2 Mål og system for eiendomsforvaltning 

Overordnete mål og strategi  
Kommuneplan 2011–2022 sier (s. 51) følgende:   

 

Problemstilling nr. 1:  I hvilken grad har kommunen en overordnet målsetting og et 

rasjonelt system for forvaltning av kommunens eiendomsmasse?  

 I hvilken grad har kommunen oversikt over hvilken tilstand de kommunale 

byggene er i, og eventuelle endringer i tilstanden? 
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"Mål, eiendomsforvaltning: 

 Eiendomsforvaltningen i Ski kommune skal ha en tydelig miljøprofil. 

 Eiendommer som er gode nok til å huse de tjenester kommunen skal tilby, med siktemål 

å: 

- ha tilstrekkelig kapasitet og effektiv kapasitetsutnyttelse, 

- være kostnadseffektive og miljøvennlige over byggets livsløp, 

- ha fleksibilitet og enkelhet i forhold til endringer i brukerbehov og rammebetingelser, 

- ivareta estetiske hensyn og krav til universell utforming. 

 Redusere energiforbruket og øke andelen fornybar energi i kommunale bygg i samsvar 

med vedtatt klima- og energiplan. 

 Effektiv arealutnyttelse av eiendommene. 

 Vedlikehold og renhold er slik at verdiene ikke forringes og inneklima og ytre miljø 

ivaretas. 

 Etterslep på vedlikehold skal reduseres i løpet av planperioden. 

 Gode utearealer som inviterer til fysisk aktivitet." 

 

"Strategier: 

 Vektlegge godt inneklima og minst mulig påvirkning av ytre miljø ved utbedring og 

nybygg. 

 Bygge nye bygg og rehabilitere eldre bygg som lavenergi-/passivhus. 

 Basere oppvarmingen på fornybar energi. 

 Videreutvikle vedlikeholdsplan for kommunale bygg med oversikt over vedlikeholds-

behov og prioritering av tiltak på bygninger og uteområder. 

 Utvikle gode analyseverktøy for å følge endringer i kapasitetsbehovet 

(befolkningsprognoser). 

 Vurdere byggekostnader og vedlikeholdskostnader samlet over en rimelig tidsperiode 

(livsløpskostnader) ved planlegging av nye bygg og utearealer. 

 Ved nybygg skal senere utvidelser være en del av planleggingen. 

 I nybygg og rehabiliteringsprosjekter skal sikring av personer og verdier være i fokus 

(kameraovervåking m.m.). 

 Kunstnerisk utsmykning i nybygg inngår i byggets inventar. 

 Foreta strategiske eiendomskjøp for å sikre viktige samfunnsinteresser." 

 

Ski og Oppegård kommuner sammenslås til Nordre Follo kommune med virkning fra 

1.1.2020. Ski kommune har i denne prosessen utarbeidet Kunnskapsgrunnlag Eiendom 

(2017). Her sammenstilles hvilke statlige og lokale føringer som gjelder og fakta om de 

tjenestene som virksomhet Eiendom leverer. Kunnskapsgrunnlaget vil bli brukt av arbeids-

grupper som skal arbeide med sammenslåingen av de to kommunene. Virksomhetsleder for 

Eiendom påpeker mange utfordringer ved kommunesammenslåingen: Det må utarbeides ny 

organisering, eiendomsstrategi og felles vedlikeholdsplan; IT-systemer må velges. 

 

Kunnskapsgrunnlag Eiendom oppgir (s. 12) følgende satsningsområder for avdeling bygg og 

vedlikehold: 

 Utarbeide vedlikeholdsplan som sikrer kvalitet i kommunale bygg. 

 Faglige råd og prosjektutvikling ved omdisponering av den kommunale boligmassen. 

 God arealutnyttelse ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. 

 Konkurranseutsetting av byggeoppdrag innenfor rammeavtale der det er hensiktsmessig. 

 Redusere bruk av innkjøpte konsulenttjenester ved bruk av virksomhetens egen kompe-

tanse og ressurser.  
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 Faglig ressurssenter for virksomhetens avdelinger (samt andre virksomheter) ved bygg-

relaterte spørsmål og avklaringer. 

 IK-Bygg.  

 

For å forberede kommunesammenslåingen er det nedsatt tre arbeidsgrupper for eiendoms-

forvaltning med følgende tema: 

1. Kartlegging av eiendommene: Verdifastsettelse, arealoversikt og tilstand – hva bør vi 

satse på? 

2. Framtidig bruk av eiendomsmassen: Hvordan ser en fremtidig kontorarbeidsplass ut; 

overordnet blikk på hva vi har og hvordan dette kan brukes ved plassering av ansatte i 

den nye kommunen, behov for rehabilitering; bør eiendommer selges eller kjøpes? 

3. Eiendomsstrategi: Eie eller leie, eierskap og finansiering, strategisk oppkjøp og salg, 

businesstankegang, sosial boligbygging, benchmarking mot store kommuner, behov for 

ekstern utredning. 

 

Prosjektmandat er godkjent i prosjektstyret (8.9.2017). Arbeidsgruppe 1 har frist for ferdig-

stillelse til februar 2018. Hovedarbeidet til arbeidsgruppe 2 må være klart før sommeren 2018. 

Arbeidsgruppe 3 vil bl.a. bestille en ekstern utreding.  

 

Intensjonen er at ny organisasjon skal komme på plass sommeren 2018 og bli bemannet fra 

høsten 2018. Man er nå i et lite "vakuum" i forhold til videre arbeid, oppgir virksomhetsleder 

for Eiendom.  

 

Roller – ansvarsforhold  

Ski kommune skiller mellom tre roller i eiendomsforvaltningen: 

 Eierrollen innehas av kommunestyret og ivaretas løpende av formannskapet. 

 Forvalterrollen innehas av virksomhet Eiendom. 

 Brukerrollen innehas av skoler, barnehager og sykehjem m.fl., samt noen 

lag/foreninger.  

 

Virksomhet Eiendom utarbeidet Serviceerklæring for Eiendom i 2002, som formulerer 

virksomhetens formål slik: "Eiendom skal forvalte, drifte, vedlikeholde og renholde formåls-

bygg så optimalt som mulig innenfor de rammer som er gitt. Eiendom skal forvalte og drifte 

kommunens boliger." 

 

Alle som er tildelt bruk av kommunale bygg i Ski kommune skal få tjenester fra virksomhet 

Eiendom: 

 Tjenester i henhold til samarbeidsavtaler. 

 Reparasjon ved uforutsette hendelser. 

 Planlagt periodisk vedlikehold. 

 

Revisor har stilt alle virksomhetsledere som sitter i kommunalt eide bygg, noen spørsmål om 

forholdet til virksomhet Eiendom og vedlikeholdsarbeidet.  
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Påstand: Det er avklart hva som er leietaker/bruker sitt ansvar når det gjelder drift av 

bygget og hva som er virksomhet Eiendom sitt ansvar. Virksomhetsledernes svar:  
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Kilde: Revisors Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere (90,6 %). Spørsmålene ble stilt som 

påstander. Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Svarfordeling. 
 

Diagrammet viser at de aller fleste virksomhetsledere mener at ansvarsforholdet mellom 

bruker og virksomhet Eiendom er avklart.  

 

Fagsystemer 

Ski kommune bruker fagsystemene FDVweb og IK-Bygg i drift og vedlikehold av 

kommunens bygg.  

 

FDVweb leveres av CuroTech as, Kristiansand, og er et IT-system for forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDV). Ski kommune tok systemet i bruk i 2010. I systemet ligger tegninger og 

service-dokumentasjon for alle bygg. Alle løpende oppgaver knyttet til bygget genereres 

gjennom dette systemet. På grunnlag av service-intervaller for tekniske installasjoner i 

byggene genereres arbeidsordre automatisk, slik at service gjennomføres til rett tid.  

 

IK-Bygg leveres av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Oslo.
3
 IT-systemet gir en 

samlet oversikt over kommunale byggs tilstand og behov. Ski kommune tok IK-Bygg i bruk i 

2016, og virksomhet Eiendom er i gang med å registrere alle bygg i systemet.  

 

Nettsidene ikbygg.no presenterer IT-systemet slik: "IK-Bygg er et enkelt og brukervennlig 

verktøy på web, mobil og nettbrett som kartlegger byggets tilstand og skaderisiko i forhold til 

helse, miljø og sikkerhet (HMS)." I IK-Bygg setter man status på følgende områder for hvert 

bygg: 

 HMS 

 Bygning 

                                                           
3
 "Norsk Kommunalteknisk Forening er en ideell organisasjon som formidler kunnskap innenfor de 

kommunaltekniske fagområdene. Foreningens kjerneområder er bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, 

vann og avløp, veg og uteområder. NKF gir sine medlemmer kunnskap, nettverk og påvirkningsmulighet! NKF 

ble stiftet i 1907", opplyser nettsiden Kommunalteknikk.no. Rundt 90 % av Norges kommuner er medlemmer i 

NKF.  
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 Innemiljø 

 Universell utforming 

 Brann og beredskap 

 Ytre miljø 

 Offentlige pålegg. 

 

For hvert område er det underkategorier der man må ta stilling til fastsatte spørsmål på en 

skala (0 Ingen merknader, 1 Ok, 2 Merknader, 3 Avvik (grønn, gul, rød)). For hvert under-

spørsmål kan det legges inn merknader og bilder, samt kostnadene for å få utbedret mangelen. 

Dette gir oversikt over den enkelte bygnings vedlikeholdsbehov og en totaloversikt over 

vedlikeholdsbehovet samlet sett for alle de kommunale bygningene. 

 

IK-Bygg er oppbygd med roller og tilhørende brukerrettigheter: 

 Systemadministrator 

 Forvalter 

 Eier  

 Utfører 

 Bruker. 

  

Både eiere og brukere skal gjennomgå spørsmålslister i IK-Bygg. Virksomhet Eiendom 

sender invitasjon til brukere når det er behov for å registrere informasjon (årlig). Byggets 

historikk inneholder hva som er gjort av vedlikehold og oppgraderinger. I 2018 vil virksomhet 

Eiendom foreta en mer detaljert gjennomgang av alle de kommunale byggene; resultatene 

legges inn i IK-Bygg. I IK-Bygg ligger alt lovverk på området, som blir løpende oppdatert av 

leverandøren.  

 

Alle kommunale bygg har en driftsmedarbeider som er ansvarlig for å følge opp bygget. 

Virksomhet Eiendom har god oversikt over byggenes beskaffenhet, anser virksomhetsleder.  

 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 opplyser (s. 3) at et samarbeid med Oppegård 

kommune ble inngått i 2016.
4
 Man ble enig om å samkjøre innføringen av IK-Bygg. Dette har 

for Ski kommune medført at prosessen har tatt noe lengre tid. Begge kommuner tilstreber at 

systemet blir tatt i full bruk fra 2018. Vedlikeholdsplanen fra 2019 vil utarbeides i IK-Bygg. 

 

Melding av vedlikeholdsbehov i formålsbygg 

Virksomhet Eiendom har opprettet en webløsning i FDVweb der brukerne av byggene kan 

sende meldinger, bl.a. om behov for reparasjoner/vedlikehold. Hver virksomhet har utpekt 

ansatte som kan melde inn behov via denne tjenesten.  

 

 

                                                           
4
 Vedlikeholdsplanene er normalt fireårige, men grunnet sammenslåingen med Oppegård kommune besluttet 

rådmannen å utarbeide treårig vedlikeholdsplan fra 2017 og fra 2018. Fra 2019 utarbeides felles vedlikeholds-

plan med Oppegård. 
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Påstand: Det er enkelt å gi tilbakemelding om behov for vedlikehold til virksomhet 

Eiendom. Virksomhetsledernes svar: 

 

Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere. Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 
 

Diagrammet viser at de fleste av virksomhetslederne mener at det er enkelt å gi tilbakemel-

ding om behov for vedlikehold. Én person er helt uenig i dette. 

  

Kommunale boliger 

Kommunale boliger tildeles av tverrfaglig boligteam, som har åtte medlemmer (fra virksom-

het Eiendoms boligkontor, Samhandlingsenhetens bestillerkontor, Miljøarbeidertjenesten og 

NAV) og ledes av avdelingsleder for boligkontoret. Samhandlingsenheten opplyser at 42 

husstander står på venteliste for kommunal bolig (2.2.2018), samt at det er 35 ubehandlede 

søknader. Ventelisten har vært stabil (42–55 husstander) de siste par årene.  

 

Boligkontoret bruker fagsystemet Facilit til å administrere leiekontrakter. Leiekontraktene 

beskriver plikter for kommunen og leietakerne. Kommunen tar alltid ansvaret for vann og 

strøm. Uenighet om ansvarsforhold forekommer.  Boligkontoret har løpende dialog med 

leietakerne.  

 

De kommunale boligene er ikke lagt inn i IK-Bygg. Leder av boligkontoret opplyser at man 

har god oversikt over boligenes standard. Boligkontoret gjennomgår boligene minst hvert 

tredje år og ved bytte av leietaker. Henvendelser fra sameie eller borettslag kan gi grunn til å 

dra på befaring. Andre kommunale instanser kan gi informasjon som har betydning for 

boligkontoret, og det kan være tilfeller der man ser at leietakerne trenger ekstra oppfølging. 

Tverrfaglig boligteam vurderer oppfølgingen.  

 

Reparasjoner foretas løpende, mens større vedlikehold og oppgraderinger utføres ved bytte av 

leietaker. Ved langvarige leieforhold kan det gjøres oppgraderinger underveis i leieforholdet, i 

samarbeid med leietaker. I Facilit kan man skrive inn merknader for de enkelte boliger, og 

oppgraderinger dokumenteres her. Boligkontoret har også et fysisk arkiv med mapper for hver 

bolig, der papir-dokumentasjon arkiveres. Ved oppgraderinger tas det alltid bilder både før og 

etter arbeidet.  
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3.3 Vurdering 

Ski kommune skiller mellom tre roller vedrørende kommunale bygg: Kommunestyret har 

eierrollen, som ivaretas løpende av formannskapet, virksomhet Eiendom har forvalterrollen, 

og byggenes brukere innehar brukerrollen. Dette samsvarer med det statlige eiendomsforvalt-

ningsutvalgets anbefaling (NOU 2004: 22: Velholdte bygninger gir mer til alle).  

 

Eiendomsforvaltningsutvalget anbefalte kommunene å ha overordnede mål, prioriteringer og 

rammer for eiendomsforvaltningen. Ski kommune har fulgt opp anbefalingen ved at Kommu-

neplan 2011–2022 viser kommunens mål og strategier for eiendomsforvaltningen.  

 

Som følge av sammenslåingsprosessen med Oppegård kommune befinner virksomhet Eien-

dom seg i noen grad i et "vakuum" i sitt arbeid, ifølge virksomhetsleder. De mål og strategier 

som er vedtatt, har ikke like høy prioritet som tidligere. Tre arbeidsgrupper arbeider med den 

nye kommunens eiendomsstrategi og detaljerte spørsmål om disponeringen av byggene. 

Revisors inntrykk er at virksomhet Eiendom har "tatt grep" i sammenslåingsprosessen. 

 

Å smelte sammen de to kommunenes eiendomsforvaltning, er en krevende utfordring. Det vil 

derfor være viktig å utarbeide klare mål og strategier så tidlig som mulig, slik at perioden med 

vakuum blir så kort som mulig. Tiltakene som virksomhet Eiendoms iverksetter, bør stemme 

overens med prioriteringene for den nye kommunen, herunder hvilke kommunale eiendom-

mer som skal prioriteres for vedlikehold og rehabilitering. En felles vedlikeholdsplan for de to 

kommunene fra 2019 skal utarbeides.  
 

Ski kommune benytter to anerkjente fagsystemer i forvaltningen av sin eiendomsmasse. 

FDVweb inneholder service-dokumentasjon for alle bygg. Alle løpende oppgaver knyttet til 

bygget blir registrert her. Automatiske arbeidsordre genereres, noe som sikrer at løpende 

oppgaver ivaretas på en god måte. IK-Bygg er kommunen i ferd med å ta i bruk for fullt; all 

informasjon om byggene registreres i 2018. IK-Bygg vil gi en total oversikt over byggenes 

beskaffenhet, herunder hvor det er feil eller merknader, bl.a. vedrørende HMS. Etter revisors 

oppfatning har Ski kommune rasjonelle og gode systemer for å forvalte sin eiendomsmasse.  

 

Revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne viser at de i hovedsak mener at ansvars-

forholdet mellom virksomhet Eiendom og brukerne er avklart. 10 % har imidlertid svart at de 

i mindre grad er enige i dette. Ansvarsforhold bør tydeliggjøres så langt mulig. Virksomhets-

lederne synes det er enkelt å gi tilbakemeldinger om vedlikeholdsbehov. 

 

De kommunale boligene blir ikke administrert på samme måte som formålsbyggene. Bolig-

kontoret synes likevel å ha god oversikt over hver enkelt bolig, herunder leiekontrakter og 

boligenes tilstand. Papir-dokumenter er lagret i et fysisk arkiv. 
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4 VERDIBEVARENDE VEDLIKEHOLD 

 
 

 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha oversikt over byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov. En vedlike-

holdsplan som strekker seg over flere år, skal foreligge.  

 Vedlikeholdsbudsjettet skal være tilstrekkelig til å gjennomføre verdibevarende vedlike-

hold, jf. byggebransjens anbefaling på 200 kr/m
2
 årlig.

5
 

 Skillet mellom vedlikehold (driftsutgifter) og påkostning (investeringsutgifter) bør 

praktiseres i budsjett, regnskap og vedlikeholdsplan.   

 

I Tilstandsbarometeret 2013 beregnet Multiconsult (s. 4) at gjennomsnittlig vedlikeholds-

behov for et kommunalt formålsbygg for å opprettholde tilstanden på et godt nivå, ligger 

rundt 200 kr per m
2
 per år. (Se vedlegg 1.) 

  

Kommunal regnskapsstandard nr.4 beskriver avgrensning mellom driftsregnskapet og 

investeringsregnskapet, basert på prinsippet om at den løpende driften bare skal finansieres av 

løpende inntekter:  

 Som vedlikehold (driftsutgift) klassifiseres utgifter som påløper for å holde anleggs-

middelet på samme standard som på opprinnelig anskaffelsespunkt. Dette er utgifter 

som følger av normal slit og elde.  

 Som påkostning/oppgradering (investeringsutgift) anses utgifter som påløper for å føre 

anleggsmiddelet til en annen/bedre stand enn da det opprinnelig ble anskaffet. Dette kan 

være utgifter som høyner teknisk standard, endrer funksjonalitet, utvider eller endrer 

bruksområde eller arealbruk.
6
  

 

Utgifter som øker bruksverdien, klassifiseres som påkostning. Dette gjelder rehabiliteringer 

som får anleggsmiddelet eller vesentlige deler til å framstå som nytt. Tiltak av vedlikeholds-

messig karakter gjennomført samtidig som påkostning/oppgradering, skal klassifiseres som 

vedlikehold, presiserer regnskapsstandarden.  

 

Skillet mellom vedlikehold og påkostning i regnskap begrunnes med generasjonsprinsippet: 

Dagens innbyggere bør ikke kunne lånefinansiere bygningsvedlikehold på kommende genera-

sjoners bekostning. Rettesnoren er klar, og kommunerevisorer påpeker jevnlig dette skillet 

overfor kommunene. Imidlertid kan skillet være vanskelig å gjennomføre i praksis. Det kan 

være en gråsone mellom hva som er vedlikehold og hva som er påkostning.  

                                                           
5
 Kvadratmeter forkortes m

2
. Kr per m

2
 skrives også kr/m

2
.  

6
 "Stand" (tilstand) og "standard" brukes om hverandre i bransjelitteraturen. "Standard" kan m.a.o. brukes både i 

"Norsk standard NS 3424 " og "denne leilighetens standard". Standard betyr både "kvalitet" og "målestokk, 

mønster", ifølge Bokmålsordboka.  

Problemstilling nr. 2:  I hvilken grad har kommunen et godt verdibevarende 

vedlikehold av sine bygninger? 

 Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset eiendomsforvaltningens 

langsiktige karakter? 
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Vedlikehold av formålsbygg 2014–2016 

Eiendomsmasse 

Ski kommune har 82 formålsbygg fordelt på 73 adresser, ifølge virksomhet Eiendom. 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 opplyser (s. 4): "Den kommunale eiendoms-

massen i Ski er på ca. 177 000 m
2
. Forsiktig regnet representerer dette en 'nåverdi' investering 

på ca. 5,5 milliarder kroner! Byggene fordeler seg på kategoriene skolebygg, barnehager, 

sykehjem/helsebygg, kultur/idrett og administrasjonsbygg."
7
  

 

Ski kommunes budsjett til bygningsvedlikehold beløp seg til 6,5 mill. kr i 2016 og 7,5 mill. kr 

i 2017. Vedlikeholdsbudsjettet disponeres i sin helhet av virksomhet Eiendom, som har 

ansvaret for å utføre alt vedlikehold på kommunens bygninger.  

 

Vedlikehold (driftsutgifter) 

Ski kommune m.fl. har rapport følgende bygningsvedlikehold i 2014–2016:   

 

 
Kilde: Kostra-statistikk, tabell 4 Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg, Ssb.no. 

Kostra-gruppe 13 består av "Store kommuner [over 20 000 innbyggere] utenom de fire største byene". 49 

kommuner, bl.a. 9 Akershus-kommuner: Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, 

Ullensaker og Eidsvoll. 

Bygningsvedlikehold utført av egne ansatte rapporteres normalt ikke til Kostra. Statistikken gir dermed ikke et 

fullstendig bilde av kommunenes vedlikehold. 

 

Diagrammet viser at Ski kommune har rapportert å bruke betydelig lavere beløp på vedlike-

hold av sine bygninger enn både Oppegård kommune og Kostra-gruppe 13.  

 

Ski kommune har hatt høyest vedlikeholdsutgifter i barnehagelokaler og lavest i institusjons-

lokaler, målt per kvadratmeter:  

                                                           
7
 Virksomhetsleder for Eiendom presiserer at arealet på 177 000 m

2
 (sommer 2017) kun inkluderer formålsbygg. 

Formålsbyggene hadde et areal på 137 895 m
2
 i 2016, ifølge Kostra-statistikk. Økningen skyldes især 

kommunens kjøp av Ski sykehus i 2017.  
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VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSTYPER  

I SKI KOMMUNE                                      Kr/m
2
                

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Årlig 

gjennomsnitt 

Administrasjonslokaler: 63 40 50 51 

Barnehagelokaler (førskole): 59 90 65 71 

Skolelokaler: 50 52 43 48 

Institusjonslokaler: 35 37 35 35 

Kulturbygg: 82 48 65 65 

Vedlikehold rapportert til Kostra, kr/m
2
: 66 63 57 62 

Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-tabell 4 Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg. 

 

Kostra-statistikken inneholder ikke lønnsutgifter for kommunenes eget vedlikeholdsarbeid. 

Bruken av kommunalt ansatte i bygningsvedlikehold varierer mellom kommunene, men 

statistikk om dette finnes ikke. 

 

Ski kommune bruker en del intern arbeidskraft på vedlikehold av sine bygninger. I avdeling 

drift og vedlikehold jobber fire ansatte på full tid med vedlikehold. I tillegg bruker vaktmes-

tere ca. 20 % av sin arbeidstid på vedlikehold. Totalt er det ansatt 14 vaktmestere, slik at dette 

utgjør ca. 2,8 årsverk.  

 

Avdeling bygg og vedlikehold jobber hovedsakelig med vedlikehold av kommunale boliger. 

Syv ansatte arbeider på fulltid med dette, og lønnsutgiftene faktureres boligkontoret. Avdeling 

bygg og vedlikehold bruker ca. 100 timer i året på vedlikeholdsarbeider i formålsbygg.  

 

Avdelingsleder for bygg og vedlikehold anslår at håndverkere i diverse byggfag har en 

gjennomsnittlig timepris på 460 kr. (Kommunens egne ansatte håndverkere koster 35 % 

mindre, anslår administrasjonen.) Dette er "markedsverdien" av vedlikeholdsarbeidet som 

kommunens ansatte håndverkere utfører.  

 

Verdien av vedlikeholdsarbeidet som kommunalt ansatte utfører, blir dermed: 

 

VEDLIKEHOLD AV FORMÅLSBYGG I SKI 

KOMMUNE – INTERNE LØNNSUTGIFTER  

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Avdeling drift/vedlikehold:  

4 ansatte * 1500 t = 6000 timer, * 460 kr/t 

 

2 760 000 

 

2 760 000 

 

2 760 000 

14 vaktmestere * 20 % = 2,8 årsv. = 4200 t, * 460 kr/t 1 932 000 1 932 000 1 932 000 

Avdeling bygg/vedlikehold:  

Brukt på vedlikehold: 100 t * 460 kr/t 

 

46 000 

 

46 000 

 

46 000 

Sum 4 738 000 4 738 000 4 738 000 

Areal, m
2
 (ifølge Kostra):   126 691 136 893 137 895 

Vedlikehold utført av internt ansatte, kr/m
2
, ca.:  37 34 34 

Kilde: Ski kommunes årsregnskap. SSBs Kostra-tabell 4. Revisors beregning.  

 

Rehabilitering (investeringsutgifter) 

Vedlikehold finansieres normalt over driftsbudsjett, mens rehabilitering, som i hovedsak er 

påkostning/oppgradering, finansieres over investeringsbudsjett. Ski kommunes vedlikeholds-

plan skiller ikke mellom disse.  

 

På forespørsel fra revisor har virksomhet Eiendom gitt følgende oversikt over rehabiliterings-

prosjekter som er gjennomført de siste tre årene:    
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REHABILITERINGSTILTAK 2014 

Ski rådhus 969 168 

Ski skole 1 293 161 

Vevelstadåsen skole 1 188 346 

Kråkstad skole 1 060 102 

Langhus barnehage 54 702 

Ski skole 3 614 085 

Ski skole 389 246 

Dagbo 3 190 763 

Sum 11 759 573 
Kilde: Ski kommunes virksomhet Eiendom. 

 

REHABILITERINGSTILTAK 2015 

Vevelstadåsen skole 1 510 311 

Kråkstad skole 927 672 

Bjørkekroken barnehage 2 872 360 

Ski svømmehall  1 100 143 

Vevelstadåsen skole 6 800 378 

Sum 13 210 864 

 

REHABILITERINGSTILTAK 2016 

Ski rådhus  1 241 402 

Langhus skole 3 915 701 

Vevelstadåsen skole 1 219 866 

Vevelstadåsen barnehage 1 086 847 

Dynamitten barnehage 2 522 869 

Solborg sykehjem 1 921 980 

Sum 11 908 665 

 

I tillegg opplyser virksomhet Eiendom at det er gjennomført andre påkostninger (oppgrade-

ringer) av kommunale bygg som ikke er ført som egne prosjekter: 

 Påkostninger 2014: Skotbu skole, Bøleråsen skole, Bøleråsen barnehage, Finstadtunet 

og Vestveien barnehager og noen andre bygg – til sammen 6,1 mill. kr. 

 Påkostninger 2015: Hebekk skole, Finstad skole, Dynamitten barnehage og tiltak i 

andre bygg – til sammen 5,7 mill. kr.  

 Påkostninger 2016: Kråkstad skole, Gjedsjø barnehage, Bøleråsen barnehage, Skoglia 

barnehage, Dagbo og Langhus bo- og aktivsenter, samt mindre tiltak ved andre bygg – 

til sammen 6,0 mill. kr.  

 

Totale vedlikeholdsutgifter for formålsbygg 

På oppdrag fra Kommunaldepartementet utarbeidet Norsk Kommunalteknisk Forening (med 

Forum for offentlige bygg og eiendommer, Fobe) i 2006 rapporten Kartlegging av kommune-

nes utgifter til vedlikehold av sine bygninger. Rapporten tar for seg vedlikehold som utføres 

gjennom rehabilitering/oppgradering av bygg og finansieres med investeringsmidler. Rap-

porten konkluderer (s. 46) med at kommunale byggetiltak finansiert over investeringsbudsjett 

inneholder en vedlikeholdsandel på minst 30 %.  
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Revisor har ikke grunn til å tro at Ski kommune skiller seg ut fra det generelle bildet. Vi 

legger derfor til grunn at 30 % av investeringer i rehabilitering og oppgradering av 

kommunens bygg har påvirket vedlikeholdet av bygningene: 

 

SKI KOMMUNES VEDLIKEHOLD 

GJENNOM REHABILITERING           Kr 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

Sum rehabilitering (tabell og kulepunkt) 17 859 573 18 910 864 17 908 665 

Innbakt vedlikehold (30 %) 5 357 872 5 673 259 5 372 599 

Areal formålsbygg, ifølge Kostra (m
2
)   126 691 136 893 137 895 

Vedlikehold gjennom rehabilitering, kr/m
2
 42 41 39 

Kilde: Ski kommunes virksomhet Eiendom. Statistisk sentralbyrås Kostra-tabell 4 Eiendomsforvaltning. 

 

Bygningsvedlikehold gjennomført i form av investeringer utgjør rundt 40 kr/m
2
 per år. På 

bakgrunn av beregningene over finner vi Ski kommunes totale vedlikehold av formålsbygg: 

 

SKI KOMMUNES TOTALE VEDLIKEHOLD 

AV FORMÅLSBYGG                              Kr/m
2
 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Vedlikehold rapportert til Kostra 66 63 57 

Vedlikehold utført av internt ansatte 37 34 34 

Vedlikehold gjennom rehabilitering 42 41 39 

Sum 145 138 130 
Sammendrag av tre tabeller ovenfor. 

 

Tabellen viser at Ski kommune årlig har brukt mellom 145 kr/m
2
 (2014) og 130 kr/m

2
 (2016) 

i vedlikehold av formålsbygg. 138 kr/m
2
 i 2015 var også årsgjennomsnitt i treårsperioden. 

Multiplisert med formålsbyggenes areal (136 893 m
2
 i 2015) estimeres kommunens reelle 

vedlikeholdsutgifter til 18,9 mill. kr årlig.  

4.2.2 Vedlikehold av boliger 2014–2016 

Årsberetning 2016 med årsrapport opplyser (s. 72) at Ski kommune kjøpte tre nye boliger i 

2016 og eier 401 kommunale utleieboliger. Boligene har et areal på til sammen om lag 25 000 

m
2
. Boligene utsettes tidvis for hard bruk med stor slitasje, og vedlikeholdsbehovet blir stort. 

Omfattende vedlikehold ble derfor utført i en rekke boliger.  

 

Kostra-statistikken har ikke indikator for vedlikehold av kommunale boliger. Revisor har 

gjennomgått regnskap for vedlikehold av kommunens boliger. Avdelingsleder for boligkon-

toret opplyser at på aktuell regnskapskonto posteres både vedlikehold og påkost-

ninger/oppgraderinger. Mesteparten av boligkontorets midler til oppussing bevilges i drifts-

budsjettet (investeringsmidler utgjorde bare rundt 0,6 mill. kr årlig).  

 

Samlet boligareal er vanskelig å fastslå nøyaktig. Boligkontoret har registrert primærareal i 

boligene, men bruttoarealet er noe høyere, da det også inkluderer andel i fellesarealer som 

trappeoppganger, heiser og svalganger. Avdelingsleder for boligkontoret anslår at de 401 

boligene har et totalt areal på ca. 25 000 m
2
.  

 

Vedlikeholdsutgifter per kvadratmeter bolig beregnes slik:  
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VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE 

BOLIGER I SKI KOMMUNE        

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Vedlikeholdsutgifter (art 123000), ca. kr 10 795 440 9 043 736 8 180 604 

Samlet boligareal, ca. m
2
 25 000 25 000 25 000 

Boligvedlikehold totalt, ca. kr/m
2
 431 361 327 

Kilde: Ski kommunes årsregnskap. Ansvar 60101 Boligforvaltning, funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger, 

art 123000 Vedlikehold kommunale bygg. 

 

Samlede vedlikeholdsutgifter for kommunens boligmasse sank fra 10,8 mill. kr (431 kr/m
2
) i 

2014 til 8,2 mill. kr (327 kr/m
2
) i 2016. Boligvedlikeholdet beløp seg til 373 kr/m

2
 i årlig 

gjennomsnitt.  
 

Arbeid på kommunens boliger gjøres både av ansatte i virksomhet Eiendom (avdeling bygg 

og vedlikehold) og av eksterne håndverkere (kjøpte tjenester). Bruken av kommunalt ansatte 

har økt fra 2016, ifølge avdelingsleder for boligkontoret. Boligkontoret faktureres for arbeids-

tid og materialer som avdeling bygg og vedlikehold bruker på boligene. 

  

Vedlikehold gjennomføres hovedsakelig ved skifte av leietaker. Hvilket vedlikehold boligene 

trenger, varierer betydelig, ifølge boligkontoret. Enkelte boliger preges av røff bruk, og 

boliger med hyppig skifte av leietaker krever mer vedlikehold enn ved lengre leieforhold. 

Behov for større vedlikeholdsoppgaver, som renovering av bad eller kjøkken, påvirker også 

utgiftene til vedlikehold/oppgradering for en bolig.  

4.2.3 Vedlikeholdsplan 2018–2020   

Om vedlikeholdsplanen 

Virksomhet Eiendom utarbeider en vedlikeholdsplan som omfatter formålsbygg, men ikke 

boliger. Vedlikeholdsplanen er normalt fireårig og rulleres årlig. Planen fremlegges hvert år 

til orientering for eiendomsutvalget og kommunestyret.   

 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 opplyser (s. 3):"Planen er laget for å gi 

politikere, virksomhetsledere og brukere en oversikt over vedlikeholdsbehovet i Ski kommu-

nes bygninger og for eiendomsavdelingens egne prioriteringer."
8
 Planen er gruppert etter type 

formålsbygg og viser planlagt vedlikehold/oppgradering innvendig og utvendig for byggene 

med uteområder. Planen viser langsiktige tiltak og strakstiltak som er påkrevd for å stanse 

forfall av bygningene.  

 

Vedlikeholdsplanen baseres på informasjon i fagsystemet IK-Bygg og bruk av NS 3424 

Tilstandsanalyse av byggverk. Tilstandsvurderingen er av overordnet/generell karakter og 

gjort med basis i visuelle observasjoner understøttet av enkle målinger. Tilstandsvurdering av 

alle bygg utføres årlig med justering av verdiene. Hver bygnings tilstand er gradert slik: 

 

Grad Tilstandsgrad Konsekvensgrad Mulig vedlikeholdsbehov 

0 Ingen symptomer Ingen konsekvenser Ingen tiltak nødvendige 

1 Svake symptomer Små konsekvenser Behov for vedlikehold innen 4 år 

2 Middels kraftige 

symptomer 

Middels store konse-

kvenser 

Behov for vedlikehold/ repara-

sjoner innen 2 år 

3 Kraftige symptomer Store konsekvenser Akutt  
Kilde: Ski kommunes Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 (s. 5). 

                                                           
8
 "Eiendomsavdelingen" vil si virksomhet Eiendom. 
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Akkumulert vedlikeholdsbehov (etterslep)  

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 poengterer (s. 3) at det er "et avvik mellom 

budsjettrammer og det akkumulerte behov og anbefalte vedlikehold i Ski kommunes 

bygninger. En av eiendomsavdelingens [dvs. virksomhet Eiendoms] viktigste målsettinger i 

årene som kommer er å forhindre at kommunens eiendomsverdier forringes ytterligere. […] 

Det er nå gjennomført tilstandsvurderinger av alle kommunale bygg i fire påfølgende år og vi 

har en kvalifisert oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet. Dette ligger i størrelsesorden 

165 mill kroner."  

 

Vedlikeholdsplanen utdyper (s. 10–15) akkumulert vedlikeholdsbehov (etterslep) for 

bygningstypene:  

 Skoler: ca. 80 mill. kr. 

 Barnehager: ca. 18 mill. kr.  

 Sykehjem/helse: ca. 50 mill. kr. 

 Andre bygg: ca. 80 mill. kr.
9
 

 

Vedlikeholdsplanen påpeker videre (s. 17): "Med bakgrunn [i] undersøkelser og forskning, 

bl.a. fra SINTEF og KF, vil en typisk situasjon være at en offentlig bygningsmasse på ca.   

175 000 m
2
 vil ha et vedlikeholdsetterslep på i størrelsesorden 225 millioner kroner."   

 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2015–2018 anslo (s. 3) vedlikeholdsetterslepet til 180 

mill. kr. Vedlikeholdsetterslepet er dermed redusert med anslagsvis 15 mill. kr de siste tre 

årene. Avdelingsleder for bygg og vedlikehold kommenterer: "Politikerne i Ski kommune har 

vært dyktige og sett nødvendigheten av bevilgninger til oppgraderinger av den kommunale 

bygningsmasse de senere årene." 

 

Et vedlikeholdsetterslep på totalt 165 mill. kr tilsvarer gjennomsnittlig 932 kr per m
2
 formåls-

bygg (177 000 m
2
).  

 

"Normtallet viser videre at det årlig bør bevilges i størrelsesorden 25 millioner kroner til 

vedlikehold [av Ski kommunes formålsbygg] for å unngå at slike etterslep oppstår," opplyser 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 (s. 17). 

 

Etterslepet kan håndteres på to måter:  

 Bevilge mer til vedlikehold de nærmeste årene, for å bringe bygningsmassen opp til den 

forutsatte standard.  

 Akseptere at en rekke formålsbygg ikke er i tilfredsstillende stand og dermed genererer 

høyere og mindre forutsigbare utbedringskostnader.  

4.2.4 Universell utforming 

Kommuneplan 2011–2022 setter et mål om universell utforming av kommunens bygg. På 

denne bakgrunn nedsatte rådmannen i 2015 en ressursgruppe for universell utforming (UU). 

Ressursgruppen er sammensatt med ansatte fra virksomhetene Plan, bygg og geodata, 

                                                           
9
 Summen for de fire bygningstypene (228 mill. kr) er høyere enn 165 mill. kr. "Differansen skyldes at riving av 

Follo Barne- og ungdomsskole, samt Vardåsen barnehage, ble utsatt etter at dokumentet ble skrevet. Disse 

byggene er i elendig forfatning og vil bli revet i 2018. Det er også gjort vesentlige oppgraderinger i Ski rådhus," 

forklarer avdelingsleder for bygg og vedlikehold. Ved å rive gamle bygg, reduserer kommunen paradoksalt nok 

sitt vedlikeholdsetterslep.  
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Eiendom, Kommunalteknikk og Samhandlingsenheten. Ressursgruppen ledes av ergoterapeut 

i Samhandlingsenheten, som bruker 20 % av sin stilling til dette arbeidet.   

 

Ressursgruppens mandat setter følgende resultatmål: 

 Bistå ved kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder i Ski kommune, slik 

at disse kan bli universelt utformet innen 2025. 

 Utarbeide veiledere for universell utforming med eksempelsamling, som skal benyttes 

ved prosjektering, utbygging og rehabilitering av alle bygg, uteområder, veger og gater. 

 Implementere universell utforming i planbestemmelser for private bygg, offentlige 

bygg, uteområder, veger og gater. 

 Implementere universell utforming i relevante avdelinger i Ski kommune. 

 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 opplyser (s. 16) følgende om universell 

utforming: "Eiendomsavdelingen har i tett samarbeid med kommunens ergoterapeut, startet 

kartlegging av universell utforming av kommunens formålsbygg. Resultatene innarbeides i 

kommunens vedlikeholdssystem, IK-Bygg. Det er spesielt avdekket utfordringer for svak-

synte og bevegelseshemmede. Utbedring av dette vil være et satsningsområde for eiendoms-

avdelingen i planperioden, gitt at det blir stilt til rådighet tilstrekkelige midler." 

 

Ressursgruppen mottok i 2016 statlige midler til kartlegging av alle skoler og barnehager i 

kommunen. Rapport for hvert bygg er utarbeidet. Alle behov for universell utforming som ble 

avdekket, er registrert i IK-Bygg. Rapportene er gjennomgått med virksomhet Eiendom, som 

også har hatt kurs i å ivareta synshemmedes behov. 

  

Ressursgruppens leder mener at Ski kommune holder seg innenfor regelverket for universell 

utforming og at kommunen generelt har fokus på det, men at det i enkelte tilfeller kan bli for 

dyrt å få det optimalt. Arkitekter skal ivareta kravene til universell utforming, men ser ikke 

alltid de beste løsningene. Leder involveres i planarbeidet i tidligfasen av prosjekter og gir råd 

ved spørsmål som dukker opp. Ressursgruppen skal ikke involveres i alle nybygg eller 

rehabiliteringsoppgaver; virksomhet Eiendom tar kontakt ved behov. 

 

Ski kommunes nettsider (Ski.kommune.no) informerer om universell utforming. Her kan 

innbyggere også melde fra om mangler.  

4.2.5 Spørreundersøkelse til virksomhetsledere 

Revisor har stilt alle virksomhetsledere som bruker kommunale bygg, spørsmål om forholdet 

til virksomhet Eiendom og bygningsvedlikehold. 
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Påstand: Virksomhet Eiendom har tilfredsstillende oversikt over vedlikeholdsbehovet for 

"mitt" bygg. Virksomhetsledernes svar: 
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Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere. Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 
 

Diagrammet viser at svarene spriker, men hovedtyngden er på den positive siden av skalaen. 

Vel 20 % av virksomhetslederne har ingen formening om påstanden (vet ikke). 

 

Påstand: "Mitt bygg" er samlet sett godt vedlikeholdt.  

Virksomhetsledernes svar: 

 

 Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere. Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 
 

Diagrammet viser igjen spredning i svarene med hovedtyngden på den positive siden av 

skalaen, men 39 % av virksomhetsledere gir utrykk for at deres bygg ikke er godt 

vedlikeholdt (skår 2–3). 
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Påstand: Ski kommune har et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger. 

Virksomhetsledernes svar: 

 

 
Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere. Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 

 

Diagrammet viser at hele 38 % av virksomhetslederne ikke har en oppfatning om hvorvidt Ski 

kommune har et godt verdibevarende vedlikehold. Hovedtyngden av de som har en oppfat-

ning ligger på den positive siden av skalaen.  

 

Påstand: Det er god kompetanse innen eiendomsforvaltningen i Ski kommune.  

Virksomhetsledernes svar: 

 

 Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere. Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 

 

Diagrammet viser at hovedtyngden av virksomhetslederne mener at kompetansen i virksom-

het Eiendom er høy, men 21 % har svart "vet ikke". 
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Påstand: Innmeldte vedlikeholdsbehov blir gjennomført innen rimelig tid. 

Virksomhetsledernes svar: 

 

 Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere. Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 

 

Diagrammet viser spredning i svarene fra virksomhetslederne. 55 % svarer på den negative 

siden av skalaen (1–3).  

4.3 Vurdering 

Bygningsvedlikehold 2014–2016 

Når det gjelder formålsbygg, viser Kostra-statistikk at Ski kommune har vedlikeholdsutgifter 

på rundt 62 kr/m
2
 årlig. Et helhetlig bilde av bygningsvedlikeholdet krever imidlertid to 

tillegg:  

 Vedlikehold utført av internt ansatte (egenregí). 

 Vedlikehold foretatt i form av investeringer – ofte større rehabiliteringer. Norsk 

Kommunalteknisk Forening har beregnet at kommunale byggetiltak finansiert over 

investeringsbudsjett inneholder en vedlikeholdsandel på minst 30 %. Revisor antar at 

dette gjelder også for Ski kommune.   

 

Inkludert dette "skjulte vedlikeholdet" estimerer revisor at Ski kommunes reelle vedlike-

holdsutgifter til formålsbygg lå mellom 145 kr/m
2
 (2014) og 130 kr/m

2
 (2016). Årsgjennom-

snittet på 138 kr/m
2
 utgjør 69 % av normtallet på 200 kr/m

2
. Differansen på 62 kr/m

2
 

medfører at vedlikehold av formålsbygg underbudsjetteres med ca. 8,5 mill. kr årlig.  

 

Administrasjonen anslår at egne ansatte håndverkere koster 35 % mindre enn kjøpte hånd-

verkstjenester. Effektiv ressursbruk tilsier dermed at en betydelig andel av vedlikeholdsbud-

sjettene bør benyttes i egen regí. Kjøpte håndverkstjenester versus internt utførte er imidlertid 

også et spørsmål om organisering; ikke alt vedlikeholdsarbeid kan utføres i egen regí.    

 

På kommunale boliger har Ski kommune brukt rundt 373 kr/m
2
 i årlig vedlikehold/ 

oppgradering i 2014–2016. Det høye beløpet reflekterer høy slitasje (røff bruk) i noen boliger.  
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For Ski kommunes totale bygningsmasse beløp de reelle vedlikeholdsutgiftene seg til rundt 

27,9 mill. kr per år i 2014–2016. Av dette gikk 18,9 mill. kr til vedlikehold av formålsbygg og 

9,0 mill. kr til vedlikehold/oppgraderinger av boliger.  

 

Vedlikeholdsplan 2018–2020 

SINTEF Byggforsks rapport Fra "brannslokking og skippertak" til forsvarlig forvaltning av 

skolebygg i kommunene (2004) poengterer at forebyggende bygningsvedlikehold er lønnsomt 

i det lange løp. Vedlikehold på sparebluss er ikke bare å skyve jobben foran seg; det er å gjøre 

jobben større. Byggebransjen anbefaler å utføre årlig bygningsvedlikehold for ca. 200 kr per 

m
2
 formålsbygg (Multiconsult 2013). Normtallet er omtrentlig og må sees over bygningsmas-

sens livsløp. 

 

Ski kommunes Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 påpeker (s. 3) at "Det er et 

uomtvistelig faktum at planlagt og kontrollert vedlikehold gir god kvalitet og korrekte kostna-

der i løpet av en bygnings levetid". Likevel har Ski kommune, i likhet med de fleste andre 

kommuner, underbudsjettert bygningsvedlikehold over mange år.  

 

Dermed har det oppstått et akkumulert vedlikeholdsbehov – et vedlikeholdsetterslep. Vedlike-

holdsplanen anslår etterslepet for Ski kommunens formålsbygg til ca. 165 mill. kr. Å redusere 

etterslepet krever et løft i vedlikeholdsbudsjettene fremover, noe som er krevende for en 

kommune med anstrengt økonomi.   

 

Vedlikeholdsplanen er, etter revisors vurdering, et godt grunnlag for å gjennomføre planmes-

sig vedlikehold, forutsatt tilstrekkelige vedlikeholdsbudsjetter. Vedlikeholdsplanen kan 

imidlertid forbedres på noen punkter:  

 Planen skiller ikke mellom vedlikehold (driftsutgift) og påkostning/oppgradering 

(investeringsutgift). Alle kommuner bør ha fokus på å etterleve Kommunal regnskaps-

standard nr. 4, slik at regnskapsføringen blir riktig. Også vedlikeholdsplaner bør vise 

hva som er vedlikehold og hva som er påkostning/oppgradering.  

 Hvor mye som avsettes til strakstiltak som oppstår gjennom året, kan fremgå tydeligere 

av planen.  

 Vedlikeholdsplanen inneholder en del skrivefeil og unøyaktige beløp. Planen bør i 

fremtiden kvalitetssikres bedre.  

 

Universell utforming 

Kommuneplan 2011–2022 setter et mål om universell utforming av Ski kommunes bygg. 

Rådmannen nedsatte derfor i 2015 en administrativ ressursgruppe for universell utforming. 

Ressursgruppen påsér at universell utforming implementeres i planbestemmelser for offent-

lige og private bygg og uteområder, samt følger opp at virksomhetene etterlever universell 

utforming. Mangler i universell utforming av kommunens bygg og uteområder kan meldes via 

kommunens hjemmeside.  

 

Spørreundersøkelse til virksomhetsledere 

Hovedtyngden av virksomhetslederne mener at Ski kommune har god kompetanse i 

eiendomsforvaltning. Virksomhetslederne gir sprikende svar på spørsmålet om de mener at 

deres bygg er godt vedlikehold. 39 % av virksomhetslederne er ikke fornøyd med vedlike-

holdet på byggene de bruker. 55 % er av den oppfatning at innmeldte vedlikeholdsbehov blir 

gjennomført for sent. God kommunikasjon mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene 

med sikte på omforente prioriteringer i bygningsvedlikeholdet, er viktig.  
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5 INTERNKONTROLLSYSTEM 

 
 
 
 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha et tilfredsstillende internkontrollsystem for sine bygg. 

5.2 Datagrunnlag 

IK-Byggs nettsider (ikbygg.no) omtaler systemet som "et internkontrollsystem som synliggjør 

byggets tilstand og skaderisiko", samt at "IK-Bygg er et enkelt og brukervennlig verktøy på 

web, mobil og nettbrett som kartlegger byggets tilstand og skaderisiko i forhold til helse, 

miljø og sikkerhet (HMS)". Ifølge fagsystemets nettsider har det bred støtte fra tilsyns-

myndigheter og faggrupper: 

 Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), 

Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet.  

 Norsk Brannvernforening og KLP Skadeforsikring.  

 

IK-Bygg oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsynsmyndighetene. IK-Bygg inneholder et 

årshjul for kontroll og vedlikehold:  

 

 

 
 

 

         
 
Forklaring: 

 
Grønt 
felt(1)  

 
Ingen store 
anmerkninger 
(Ok). 

Gult  
felt(2) 
 
Rødt 
Felt(3) 

Merknader, 
behov for 
vedlikehold. 
Avvik, stort 
behov for 
vedlikehold/ 
oppgradering. 

  

Kilde: Ski kommunes Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 (s. 6). 

KARTLEGGING 
Januar- april  
Forvalter kartlegger tilstanden 
sammen med bruker gjennom 
vernerunder i henhold til 
internkontrollforskriften. Forvalter 
vurderer tilstand og foreslår tiltak i 
egen rapport. 

RAPPORTERING 
Mai - august 
Forvalter rapporterer om tilstanden 
herunder hva som er utført siste år samt 
behov for nye tiltak til rådmannen som 
rapporterer videre til formannskapet.  

BUDSJETT 
September-november 
Forvalter foreslår budsjett for 
gjennomføring av tiltak for å 
ta vare på bygningene samt 
sikre helse miljø og sikkerhet 
til brukerne.  

 

Problemstilling nr. 3:  Har Ski kommune etablert et internkontrollsystem i samsvar 

med krav i regelverk?  

 Har kommunen et velfungerende avvikssystem i forbindelse med 

problemstillinger tilknyttet vedlikehold av kommunale bygg? 
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IK-Bygg viser status for hvert bygg på en rekke tekniske områder i form av "trafikklys" (se 

forklaring over):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Ski kommunes Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020 (s. 6).    

 

Virksomhetene i Ski kommune melder avvik på de kommunale byggene i kommunens kvali-

tetssystem Compilo. Meldte avvik legges av virksomhet Eiendom inn i fagsystemet FDVweb. 

Arbeidsordre genereres, oppdraget utføres og avviket i kvalitetssystemet lukkes.  

5.3 Vurdering 

Fagsystemet FDVweb, som Ski kommune tok i bruk i 2010, skal sørge for at løpende 

oppgaver på formålsbyggene blir ivaretatt. Servicedokumentasjon registreres i FDVweb, og 

på dette grunnlag genereres arbeidsordre per uke og dag. Virksomhetene melder inn vedlike-

holdsbehov i systemet.   

 

Ved siden av FDVweb tok Ski kommune i 2016 i bruk fagsystemet IK-Bygg i forvaltningen 

av formålsbygg. IK-Bygg er et anerkjent internkontrollsystem for bygg som gir administra-

sjonen oversikt over byggenes vedlikeholdshistorikk, tilstand og skaderisiko. IK-Bygg er et 

hjelpemiddel til å oppfylle lovpålagte krav til HMS m.m.  

 

Virksomhet Eiendom er fortsatt i innføringsprosjektet; alle data om kommunale formålsbygg 

registreres i IK-Bygg i løpet av 2018. Systemet innføres også i Oppegård kommune. Dette 

tilrettelegger for samkjøring av eiendomsforvaltningen i Oppegård og Ski i Nordre Follo 

kommune. 

 

Brukerne av byggene kan legge inn opplysninger om sitt bygg. I revisors spørreundersøkelse 

gir virksomhetslederne utrykk for at det er enkelt å melde vedlikeholdsbehov.  

 

Etter revisors skjønn har Ski kommune gode systemer for internkontroll av formålsbyggene. 

De kommunale boligene er imidlertid ikke registrert i IK-Bygg. Revisor anbefaler at også 

boligenes tilstand etter hvert blir registrert i IK-bygg, slik at man får en total oversikt over all 

kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger.  



8/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune - 18/00056-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune : FR rapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune

 Follo distriktsrevisjon IKS: Eiendomsforvaltning – Ski kommune 31 

6 LITTERATUR  

Lover, forskrifter og statlige retningslinjer:
10

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1992, endret 2016.  

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), 2000. 

NOU 2004: 22: Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommune-

sektoren. 

Kommunaldepartementet, 2003: Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner.  

 

Bransjelitteratur, statistikk m.m.: 

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk, 2009: Kommunal regnskapsstandard nr. 4. 

Statistisk sentralbyrå, 20.6.2017: Kostra (Ssb.no). 

Multiconsult, 2013: Tilstandsbarometeret 2013. Kommunal og fylkeskommunal sektor.   

KS, FOU-prosjekt 2013: Forvaltning av kommunesektorens eiendom og infrastruktur – 

dilemmaer og løsninger.  

KS, 2013: Kommunal eiendomsmasse: Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep. 

Multiconsult og PricewaterhouseCoopers (for KS), 2008: Vedlikehold i kommunesektoren.  

KS, 2008: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn. 

Riksrevisjonen, 3:13 2004–2005: Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for 

skolebygninger. 

Standard Norge, 2013 (NS 3454): Livssykluskostnader for byggverk – prinsipper og 

klassifikasjon.  

Standard Norge, 2013 (NS 3424): Tilstandsanalyse av byggverk.   

Norsk Kommunalteknisk Forening (med Forum for offentlige bygg og eiendommer, Fobe), 

2007: Bedre eierskap i kommunene. 

Norsk Kommunalteknisk Forening (Fobe), 2006: Kartlegging av kommunenes utgifter til 

vedlikehold av sine bygninger.  

SINTEF Byggforsk (for Riksrevisjonen), 2004: Fra "brannslokking og skippertak" til 

forsvarlig forvaltning av skolebygg i kommunene.  

Universitetet i Bergen og Språkrådet, 2018: Bokmålsordboka (uib.no). 

 

Ski kommune: 

Kommuneplan 2011–2022.  

Årsberetning 2016 med årsrapport. 

Budsjett og handlingsplan 2017–2020 (rådmannens forslag).  

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020, 20.4.2017. 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2017–2019. 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2015–2018. 

Ski kommunes årsregnskaper 2014–2016. 

Kunnskapsgrunnlag Eiendom, 2017. 

 

 

  

                                                           
10

 Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.  



8/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune - 18/00056-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune : FR rapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune

 Follo distriktsrevisjon IKS: Eiendomsforvaltning – Ski kommune 32 

Vedlegg 1: BRANSJENORM FOR BYGNINGSVEDLIKEHOLD 

Mål og system i eiendomsforvaltningen 

Regjeringen oppnevnte i 2003 Eiendomsforvaltningsutvalget, som skulle gjennomgå og 

evaluere eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Utvalget poengterte i sin 

rapport Velholdte bygninger gir mer til alle (NOU 2004: 22) at organiseringen av eiendoms-

forvaltningen bør ta utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av eiendommene. 

Den vanligste modellen for kommunale bygninger er at kommunestyret ivaretar eierrollen, at 

et bygg- og eiendomskontor ivaretar forvalterrollen og at fagetatene som skole og helse/ 

omsorg, samt lag/foreninger, ivaretar brukerrollen for sine respektive bygninger.  

 

Eiendomsforvaltningsutvalgets rapport definerer (s. 34) god eiendomsforvaltning som 

"forvaltning som gir brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad". Et rasjonelt 

system for eiendomsforvaltning baseres på et sett av krav som tilsammen realiserer eiers, 

brukeres og samfunnets mål og interesser (s. 38):  

 Eieren fastsetter mål, prioriteringer og rammer for eiendomsforvaltningen.  

 Forvalteren har informasjon om eiendommens arealer, teknisk tilstand, verdi, inntekter/ 

kostnader og brukernes langsiktige planer. 

 Lovpålagte krav overfor eiere og brukere skal ivaretas. 

 Kriterier for god eiendomsforvaltning er: 

 Prioriterte brukerbehov tilfredsstilles. 

 Effektiv arealutnyttelse. 

 Verdibevarende vedlikehold. 

 Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter. 

 Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen. 

 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. 

 Økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige 

karakter. 

 Brukernes rettigheter og plikter er avklart gjennom formelle avtaler.  

 

KS gjennomførte i 2012–2013 et FoU-prosjekt med støtte fra Forskningsrådet om kommune-

sektorens bygninger og infrastruktur. Rapporten Forvaltning av kommunesektorens eiendom 

og infrastruktur – dilemmaer og løsninger anbefaler (s. 4) "å satse på veiledning, verktøyer og 

stimuleringsmidler for å styrke kommunenes arbeid med hovedplaner (kommunedelplaner) 

for bygg, veg, vannforsyning og avløp. Dette grunngis med at relativt få kommuner i dag har 

en politisk vedtatt strategi, spesielt for bygg og veg. Vi mener det er viktig for lokaldemokrati 

og avgjørende for god realkapitalforvaltning at slike strategier er på plass og politisk forank-

ret. Langsiktig, strategisk planlegging og mer systematisk arbeid i hverdagen er også viktig 

for at kommunene skal være i stand til å møte nye utfordringer de neste tiårene."  

 

KS-rapporten sier videre (s. 23): "Kontroll handler i korte trekk om å ha et plan- og ledelses-

system som fungerer gjennom hele organisasjonen – fra politisk nivå og helt ut til driftsleddet. 

Å ha en oppdatert oversikt over hva kommunen eier av bygg, veger og VA-anlegg er en viktig 

basis. Videre er det behov for informasjon om anleggenes tekniske tilstand og funksjonalitet, 

samt kommunens fremtidige behov innen disse områdene. Ut fra dette anbefales det å etablere 

en strategi med konkrete mål og tilhørende tiltak, som skal bringe en dit en vil. På vegen 

trengs gode systemer for kvalitetsstyring (inkludert internkontroll), som blant annet skal 

fortelle hvem som skal gjøre hva og når, samt angi rutiner for kontroll og rapportering." 
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Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger (2005) sier (s. 29) 

følgende: "Det er viktig at kommunale beslutningstakere på ulike nivåer får relevant informa-

sjon slik at kommunene kan prioritere det nødvendige vedlikeholdet av sine bygninger." 

 

Norsk Kommunalteknisk Forenings Forum for offentlige bygg og eiendommer (Fobe) sin 

rapport Bedre eierskap i kommunene (2007) poengterer (s. 20) at eierrollen må utvikles i et 

samspill mellom forvaltningen og de folkevalgte. Forvaltningen (administrasjonen) har her 

ansvaret for informasjon, opplæring og rapportering, samt å be om nødvendige vedtak. De 

folkevalgte blir dermed klar over sitt ansvar og at det finnes en eiendomsforvalter som 

arbeider for dem som eiere. 

 

Multiconsult utarbeidet Tilstandsbarometeret 2013 om tilstand og vedlikeholdsstatus i 

kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse for Norges bygg- og eiendomsforening.  

Rapporten konkluderer (s. 10) med at "i den enkelte kommune er det behov for å etablere 

oversikter over tilstand og kostnadsbehov, samt systematisere arbeidet med tilstandsbaserte 

vedlikeholdsplaner, som grunnlag for dokumentasjon og kommunikasjon med administrativ 

og politisk ledelse i kommunen".  

 

KS' Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold (2008) påpeker (s. 4): "Det som kjennetegner 

kommunene som får til et godt vedlikehold, er god kommunikasjon mellom kommunestyret 

som folkevalgt eier, formannskapet som operativ eier og eiendomsforvalteren. Det vil si at 

eiendomsforvalteren får anledning til å rapportere om tilstand, utfordringer og muligheter 

knyttet til eiendommene. De folkevalgte må på sin side stille krav til god forvaltning og 

rapportering som gir oversikt og grunnlag for politiske diskusjoner og prioriteringer."  

 

KS-rapporten fortsetter (s. 7): "Kommunestyret må gi forvalter i oppgave å rapportere i hvil-

ken grad bygningene og de offentlige kravene er tilfredsstilt. Rapporteringen må også inne-

holde forslag til tiltak. [...] En god organisering innebærer at ansvar og oppgaver er erkjent og 

fordelt mellom eier, forvalter og bruker av byggene."  

 

Multiconsult og PricewaterhouseCoopers påpeker i rapporten Vedlikehold i kommunesektoren 

(2008) at det er viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi hvor vedlikehold inngår som 

et vesentlig element. Eiendomsstrategien må forankres i kommunens overordnede styrings-

dokumenter. Rapporten påpeker at manglende strategi ofte fører til ubevisst "akuttstrategi", 

det vil si lite planmessig vedlikehold som totalt sett gir høyere utgifter: 

 

 
Kilde: Multiconsult og PricewaterhouseCoopers' Vedlikehold i kommunesektoren (s. 18).  

 

Også det statlige Eiendomsforvaltningsutvalget påpeker i Velholdte bygninger gir mer til alle 

(s. 22) at planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt; mangelfullt vedlikehold 

av eiendommene gir dårlig totaløkonomi over tid. Effekten av dårlig vedlikehold rammer ikke 
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umiddelbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende, eller til og med 

nødvendig, å utsette vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling 

blir først synlig på lengre sikt.  

 

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger (s. 2) poengterer at 

periodiske vedlikeholdsplaner er et viktig styringsredskap for å utnytte ressursene best mulig. 

 

Verdibevarende vedlikehold 

Standard Norges Livssykluskostnader for byggverk – prinsipper og klassifikasjon (NS 3454, 

2013) definerer bygningsvedlikehold som tiltak som er nødvendige for å opprettholde bygg-

verket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål 

innenfor en gitt brukstid. Utgifter som øker kapasiteten eller funksjonaliteten, eller som 

utvider eller endrer bruksområdet, klassifiseres som påkostning, det vil si investeringsutgift. 

 

Kommunaldepartementets Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kom-

muner og fylkeskommuner (2003) sier følgende om forskriften § 7: "Departementet minner for 

øvrig om at løpende vedlikeholdsutgifter fortsatt skal utgiftsføres i driftsregnskapet. Påkost-

ninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Som vedli-

kehold av bygninger regnes tiltak for å holde en bygning i stand, med en standard tilsvarende 

da bygningen stod ferdig som nybygg. Tiltak som fører bygningen til en annen stand eller 

bedre standard enn den har vært i tidligere, regnes som påkostning (dvs. investering)."  

 

Kommunal regnskapsstandard nr. 4 sier (punkt 3.2.1): "Som påkostning klassifiseres utgifter 

som påløper for å føre anleggsmidlet til en annen stand, eller bedre standard enn det var i da 

det opprinnelig ble anskaffet av kommunen." Tiltak av investeringsmessig karakter vil si: 

"Påkostninger på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi. [...] 

Som varig verdi legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre (3) år. 

[...] Med vesentlig verdi menes en anskaffeleskost på minst kr 100.000." Og videre (punkt 

3.2.2): "Utføres vedlikeholdet sjelden, vil dette kunne medføre at utgiften blir vesentlig (kr 

100.000). Dette medfører ikke at utgiften kan klassifiseres som påkostning."  

 

Vedlikehold vil si utgifter for å holde eiendelen i samme standard som på opprinnelig tids-

punkt (anskaffelsestidspunktet). Vedlikehold kan f.eks. være: bygninger males på nytt, 

vinduer skiftes uten vesentlig standardøkning eller deler av datanettverk fornyes. Påkostninger 

kan være: ventilasjon skiftes ut til en høyere standard, vegger og gulv fornyes, ombygging 

som følge av strengere lovkrav, samt påbygging.  

 

SINTEF Byggforsks rapport Fra "brannslokking og skippertak" til forsvarlig forvaltning av 

skolebygg i kommunene (2004) påpeker (s. 16) at dersom det utføres for lite forebyggende 

vedlikehold, vil det oppstå akutte skader som må prioriteres. "Brannslokking" og "skippertak" 

for å ta igjen forsømt vedlikehold, er lite lønnsomt i det lange løp. SINTEF Byggforsk har 

utarbeidet en modell for optimalt vedlikehold: 
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Kilde: SINTEF Byggforsks Fra "brannslokking og skippertak" til forsvarlig forvaltning av skolebygg i 

kommunene (s. 17).  

 

Løpende vedlikehold bør balanseres mot periodisk vedlikehold, som er planmessig og  

forebyggende. Skal en eiendom opprettholde sin tilstand og verdi, kreves tilstrekkelige 

ressurser over bygningens levetid.  

 

I Tilstandsbarometeret 2013 beregnet Multiconsult (s. 4) at gjennomsnittlig vedlikeholds-

behov for et kommunalt formålsbygg for å opprettholde tilstanden på et godt nivå, ligger 

rundt 200 kr per m
2
 per år. Beløpet tar med alle periodiske vedlikeholdstiltak og utskrift-

ninger. Normtallet er omtrentlig og må sees over bygningsmassens livsløp. For nye bygg vil 

vedlikeholdsutgiftene naturlig ligge noe lavere de første årene. Normtallet gjelder ikke for 

kommunale boliger, som følge av leietakernes varierende boevne. 
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Vedlegg 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

 

Ski, 23.2.2018. 

 

Vi viser til Revisjonsrapport oversendt den 13. februar d.å. Rådmannen vil ha fokus på 

rapportens 4 anbefalinger som vist under: 

  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak: 

 

Revisjonens anbefaling a): Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene 

som bruker byggene, bør tydeliggjøres så langt mulig. 

 Rådmannens kommentar: Rådmannen ser at det kan være områder der vi klarere kan 

definere grensesnittet mellom brukere og eiendomsforvaltning. Tiltaket tas med i det 

videre arbeidet, og vi vil forankre dette i løpet av høsten 2018. 

 

Revisjonens anbefaling b): Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik 

at man får en total oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger. 

 Rådmannens kommentar: Administrasjonen har tidligere valgt å ikke registrere dette i 

samme programvare, fordi kommunens boliger i større grad enn formålsbygg, er utsatt 

for variasjon i tilstand ved utskifting av beboere. Hvordan dette håndteres videre, tas 

med inn i arbeidet med byggingen av Nordre Follo. 

 

Revisjonens anbefaling c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler 

(vedlikehold) og investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres. 

 Rådmannens kommentar: Rådmannen vil ha fokus på dette framover. Rådmannen tar 

med dette som et fokusområde i forbindelse med rulleringen av vedlikeholdsplanen i 

2018. 

 

Revisjonens anbefaling d) For å unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens 

bygningsmasse, bør vedlikeholdsbudsjettene høynes. 

 Rådmannens kommentar: Dette tas med som et innspill til arbeid med budsjett og 

handlingsplan for 2019.  

 

 

Med hilsen  

Stein Egil Drevdal 

Kommunalsjef Samfunn 

Mobil 99 70 04 04 

E-post: steinegil.drevdal@ski.kommune.no 

  

Ski kommune / www.ski.kommune.no 

Besøksadresse: Idrettsveien 8, Ski 

Postadresse: postboks 3010, 1402 Ski 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 9/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 16/00001-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev, datert 13.februar 2018, 
vedrørende oppfølging av revisjonens anbefaling g) i forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune, til orientering.  

Vedlegg: 
Rapport om psykisk helsearbeid blant barn og unge (2) 

Vedtak i saken sendes til: 
Ski kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 7.3.17 i sak 8/17 Rådmannens tilbakemelding om 
oppfølgingen av rapporten om psykisk helsearbeid for barn og unge følgende: 

Utvalget ber om ny tilbakemelding høsten 2017, jf. Anbefaling g). 

Saken oversendes kommunestyret med følgende anbefaling: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 21. februar 2017 vedr. oppfølgingen 
av anbefalingene i rapporten om psykisk helse arbeid blant barn og unge til orientering. 

Ski kommunestyre sluttet seg 29.3.17 i sak 34/17 enstemmig til kontrollutvalgets 
innstilling. 

Fakta i saken: 
Kommunestyret behandlet 12. oktober 2016 i sak 154/16 
forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk helsearbeid for barn og unge. 
Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling om å be rådmannen følge 
opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til rådmannen innen seks måneder. 

Revisjonens anbefalinger: 
a. Kommunen bør vurdere å gi ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge en

sterkere forankring på ledernivå i kommunen.
b. Ansvar og prioriteringer bør komme frem i det kommunale plansystemet.
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c. Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til 
utvikling av psykiske vansker eller lidelser. 

d. Kommunen bør ha samlet oversikt over forebyggende tiltak. 
e. Kommunen bør ha avtaler som sikrer lovpålagte samarbeidsordninger for 

helsestasjons - og skolehelsetjenesten. 
f. Brukerundersøkelse bør gjennomføres. 
g. Kommunen bør gi føringer for valg av koordinator for individuell plan. 
 
Rådmannens tilbakemelding forelå i brev, datert 21. februar 2017. Vedlagt e-posten 
var kommunens handlingsplan for psykisk helsearbeid for barn, unge og deres 
familier, vedtatt av kommunestyret 18. januar 2017 og handlingsplanens tiltaksdel. 
 
Kontrollutvalget vedtok 7.3.17 i sak 8/17 Rådmannens tilbakemelding om 
oppfølgingen av rapporten om psykisk helsearbeid for barn og unge følgende: 
 
Utvalget ber om ny tilbakemelding høsten 2017, jf. Anbefaling g).  

 
Vurdering: 
I rådmannens tilbakemelding, datert 21.februar 2017 ble det under anbefaling g) 
bemerket følgende: 
 
«Kommunen bør gi nødvendige føringer for valg av koordinatorer for individuell plan  

 Dette er et arbeid som gjenstår, og som kommunen må arbeide videre med. Det er viktig 
med nødvendige føringer på dette området. Kommunen har satt juni 2017 som frist for å 
få dette på plass.»  

 
 

I rådmannens tilbakemelding, datert 13.februar 2018, bemerkes det følgende: 
 
«Ski kommune har ansatt «Fagkonsulent for individuell plan». Hovedoppgavene for denne 
er;  

 Samordne og koordinere arbeidet med individuell plan i Ski kommune. 

 Sørge for relevant informasjon til berørte parter eksternt og internt  

 Ansvar for opplæring/veiledning av ansatte i arbeidet med individuell plan 

 Ivareta koordinerende funksjon for habilitering og rehabilitering 
 
Stillingen er organisasjonsmessig plassert i Samhandlingsenheten, Bestillerkontoret.» 

 
 
Det bemerkes videre: 
      
«Rådmannen legger til grunn at krav til å få individuell plan med koordinator, også for barn 
og unge med psykiske utfordringer er godt kjent i kommunens tjenesteapparat.» 

 
 
Og: 
 
«Rådmannen vurderer at tjenesten er kjent og tilgjengelig for alle som vurderer at dette vil 
være ett tiltak i enkeltsaker. Dette innebærer også at rådmannen legger til grunn at 
bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 7 om Individuell plan, koordinator og 
koordinerende enhet er godt ivaretatt i Ski kommune.» 
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Sekretariatets vurdering: 
På bakgrunn av rådmannens tilbakemelding, er sekretariatet av den formening at Ski 
kommune har gjennomført tiltak for å etterleve revisjonens anbefaling g). 
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret. 
 
Avslutning: 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
 
Ås, 26.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 10/18 Forvaltningsrevisjon Ressurskrevende brukere - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00054-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressurskrevende brukere i Ski kommune. 

Vedlegg: 
FDR Ressurskrevende brukere - Prosjektplan 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 28.11.17 i sak 42/17 Forvaltningsrevisjon 2018 Bestilling 
følgende: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av følgende:
a. Ressurskrevende brukere
b. Integrering av flyktninger

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge fram prosjektplan til neste møte.

Vurdering: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 28.11.17 i sak 42/17 følgende mål og problemstillinger 
for FR-prosjektet Ressurskrevende brukere: 

Formål 
Undersøke om Ski kommune etterlever krav til tjenestetilbud for ressurskrevende 
brukere og om det er etablert tilfredsstillende ordninger for økonomistyring. 

Problemstillinger 
1) Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og

målsettinger på området?
2) Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett til?
3) Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller

kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester og framgår omfanget av
tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?

4) Hvordan er tjenesteområdet organisert og hvordan fungerer samarbeidet og
koordineringen mellom de ulike enhetene?

5) Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området sammenlignet
med andre kommuner?

6) Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kommunens
beregninger tilfredsstillende dokumentert og har kommunen sendt inn alle
berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere?
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Prosjektplanen fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR), datert 15.2.2018, følger vedlagt. 

 
FDR vil for dette prosjektet i hovedsak basere seg på dokumentanalyse og intervjuer. 
FDR vil også innhente relevant statistikk som kan belyse problemstillingene. 
 
FDR legger opp til å ha oppstartsmøte vedrørende prosjektet i august 2018 med 
fremleggelse av endelig forvaltningsrevisjonsrapport i kontrollutvalgets møte i 
desember 2018. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Siden FDR i prosjektplanen ikke har presisert eller utdypet mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonsprosjektet ut over det som fremgår av kontrollutvalgets 
bestilling, forutsetter sekretariatet at FDR følger opp kontrollutvalgets vedtak og 
forutsetninger i forbindelse med gjennomføringen av prosjektplanen.  
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i møte 
og orientere om prosjektplanen samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 19.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK -  NESODDEN - SKI - ÅS 
 
 
Ski kommunes kontrollutvalg 
v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Postboks 195, 1431 Ås 
KjellTore.Wirum@as.kommune.no 
 
 
 J.nr. 038/2018   Ski, 15.2.2018 
 
 

RESSURSKREVENDE BRUKERE – PROSJEKTPLAN  
 
Forvaltningsrevisjon i Ski kommune 
 
1 Bestilling – formål og problemstillinger 
Ski kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 28.11.2017 (sak 42/17) mål og problemstillinger 
forvaltningsrevisjon 2018, herunder prosjektet Ressurskrevende brukere. Follo distriktsrevi-
sjon bes å fremlegge prosjektplan.  
 
Kontrollutvalget angir følgende formål med prosjektet: «Undersøke om Ski kommune 
etterlever krav til tjenestetilbud for ressurskrevende brukere og om det er etablert 
tilfredsstillende ordninger for økonomistyring». 
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger: 
1. Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og målsettinger på 

området?  
2.  Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett til?  
3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller 

kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester og framgår omfanget av tildelte 
tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?  

4. Hvordan er tjenesteområdet organisert og hvordan fungerer samarbeidet og 
koordineringen mellom de ulike enhetene?  

5. Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området sammenlignet med 
andre kommuner?  

6. Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket er kommunens beregninger 
tilfredsstillende dokumentert og har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til 
særskilt ressurskrevende brukere? 
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2 Kilder til revisjonskriterier 

• Kommuneloven 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 
• Tildelingskriterier for ressurskrevende brukere 

 
3 Metode og gjennomføring 
I dette prosjektet vil det i hovedsak være dokumentanalyse og intervjuer som danner 
grunnlaget for rapporten. Revisjonen vil også innhente relevant statistikk som kan belyse 
problemstillingene. 

Revisor legger følgende tentative fremdriftsplan til grunn for prosjektet: 
Dato:  Milepæl:  
August Oppstartsbrev sendes rådmannen. 
August 
September 
November 

Oppstartsmøte med kontaktperson 
Faktainnsamling, intervjuer osv. 
Verifisering. 

November Revisjonsrapport sendes rådmannen for uttalelse. 
Desember Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes FIKS. 
desember Presentasjon for kontrollutvalget. 
  
  
  
  
Forbehold om forsinkelse. Leveringsfrist er årets utgang.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Follo distriktsrevisjon IKS 
 

 
Even Tveter        
Rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 11/18 Henvendelse til kontrollutvalget - 
  MVA refusjon for Smerta golfbane 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00053-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS undersøke de faktiske forhold rundt

kravet fra Ski golfklubb

Vedlegg: 
Henvendelse vedrørende mva refusjon Smerta golfbane, ØB 250814 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken 
Harald Nore, privatperson/interessent i Ski golfklubb, har oversendt en skriftlig 
henvendelse til kontrollutvalget i Ski kommune vedrørende mva refusjon for Smerta 
golfbane. Henvendelsen følger vedlagt. 

Hjemmel: 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7: 

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd: 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. 

Fakta i saken: 
I forbindelse med Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2018 
for Ski kommune, ble det foreslått å prioritere Smerta golfbane med oppstart 2009. 
Ski kommunestyre vedtok 12.12.07 å ta ut det kommunale tilskuddet til Smerta 
golfbane, stort kroner 81 250.-. 

Ifølge Østlandets Blad 25.august 2014 ble nye Smerta golfbane åpnet høsten 2014. 
Smerta golfbane er en 9-hullsbane. Det opprinnelige gresset er skiftet ut med totalt 
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3.500 kvadratmeter kunstgress. Budsjettet for oppgraderingen av Smerta golfbane 
var på rundt 5 mill. kroner.  

Vurdering: 
Saken ser i hovedsak ut å konsentrere seg om refusjon av merverdiavgift for Smerta 
golfbane og kommunens håndtering i denne sammenheng. 

Follo Distriktsrevisjon IKS foretar attestasjon av mva. kompensasjon for Ski 
kommune. 
En ser det som mest naturlig at revisjonen kan undersøke om forholdet rundt 
refusjon av mva. er reelt, og eventuelt avklart.   

Sekretariatets vurdering 
Saksforholdet som er skissert dreier seg i hovedsak om mva refusjon fra årene 
2013/2014. 
Kontrollutvalget bør vurdere om dette er en sak å forfølge videre med hensyn til 
tidsforløpet. 
Hvis så, bør kontrollutvalget i første omgang vurdere få avklart de faktiske forhold 
rundt mva. refusjon og om kravet fra Smerta golfbane/Ski golfklubb er reelt. 

Avslutning: 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 26.02.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00055-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om status i arbeidet med å

omdisponere området rundt alunskiferdeponiet på Taraldrud.

Vedlegg: 
Høringsuttalelse til Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), 
Uttalelse til offentlig ettersyn - Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus, Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter, Vedtak Politiets 
nasjonale beredskapssenter, FMOA Tillatelse til utslipp etter forurensningsloven - 
anleggsaktivitet i forbindelse med motorcrossbane i Assurdalen, FMOA 
Kontrollrapport 2016, Søknad om tiltaksgjennomføring i Alunskiferdeponi på 
Taraldrud, Epost fra ordfører Hanne Opdan til KU leder Lars Chr Bilet 300118 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken: 
Det har blant annet i Østlandet Blad blitt fremmet en del påstander mot Ski kommune 
fra Harald Lundstedt, privatperson/kontaktperson for Forum for natur og friluftsliv 
(FNF) - Oppegård. 
Presseklipp legges ved som eget dokument. 

Ordfører i Ski kommune har henvendt seg til kontrollutvalgets leder med ønske om at 
kontrollutvalget undersøker disse påstandene. 

I Østlandets Blad 19.januar 2018 ønsker Harald Lundstedt svar på følgende 
spørsmål: 

1. Finnes det fremdeles noen forpliktelser mellom Ski kommune og Terje Rønning –
eller noen av hans samarbeidspartnere – som forplikter dere til å ødelegge
området mer enn det som allerede er gjort?

2. Kan partiene garantere at det ikke blir noen oppstillingsplass for trailere over
alunskiferdeponiet på Taraldrud, og at Rønning blir pålagt og ryddet opp i
deponiet snarest?

3. Vil partiene respektere markagrensen?
4. Vil Ski kommune etterleve den Regionale planen for areal og transport i Oslo og

Akershus som Ski kommune har tilsluttet seg og som ble vedtatt i 2016?
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5. Vil Ski kommune straks stoppe alt videre samarbeid med Terje Rønning og alle 
hans firmaer? 

6. Dersom dette ikke skjer, hvordan kan innbyggerne i Nordre Follo ha tillit til at Ski 
kommunes politikere følger forventede etiske retningslinjer i sine beslutninger der 
Rønnings interesser er involvert? 

 
Avgrensning 
Kontrollutvalgets rolle er i hovedsak å se på Ski kommunes rolle, og ikke direkte 
forhold rundt privatperson/forretningsmann Terje Rønning. 
    
Hjemmel: 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7: 
 
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som 
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 

 
 
Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd: 
 
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. 

 
 
Vurdering: 
Saken ser ut å konsentrere seg om følgende forhold: 
 
 Ski kommunes forhold til Markaloven 
 Regulering av området Taraldrud, herunder etablering av Politiets nasjonale 

beredsskapssenter, tilrettelegging for motorcrossbane samt alunskiferdeponi.  
 
 
Markaloven 
Lov 5.juni 2009 nr.35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner 
(Markaloven) lovfester markagrensen.   
 
Markaloven  
 slår fast at bygge- og anleggstiltak i utgangspunktet er forbudt i Marka, med 

unntak av landbrukstiltak. 
 påpeker at anlegging av større stier og løyper krever tillatelse fra kommunen.  
 angir begrensninger for motorisert ferdsel  
 gir hjemmel til særskilt vern av friluftsområder 
 gir miljøverndepartementet anledning til å oppnevne et råd for markasaker 

(Markaråd) 
 

Klima- miljødepartementet (KLD) er øverste forvaltningsmyndighet etter denne loven.  
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planen ble vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune desember 2015. 
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Ski m.fl., skal videreutvikles som regionale byer og skal ta en høy andel av veksten. 
Ski m.fl., er pekt ut som særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling. Her 
må det skje en samordnet satsning over lang tid på bl.a. drift og utvikling av 
transportinfrastruktur, kollektivtilbud, arealplanlegging og samhandling med etablerte 
kunnskapsmiljøer, som bør konkretiseres gjennom avtaler mellom aktuelle offentlige 
aktører (stat, fylke og kommuner). 
Mellom Langhus og Ski er det et brudd i bybåndet med landbruks- og kulturlandskap 
som bør bevares. 
 
Politiets nasjonale beredskapssenter  
Regulering for Politiets nasjonale beredskapssenter er gjort som statlig arealplan. 
Det ble utarbeidet Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning, datert 3.mai 
2017.  
 
Ifølge plan- og bygningsloven kan staten utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel 
av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller 
vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det 
(§6–4). 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok reguleringsplanen for politiets 
nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski, 18.august 2017. 
 
Motorcross i Assurdalen 
I forbindelse med Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2018 
for Ski kommune, var det foreslått å prioritere prosjekt Motorcross i Assurdalen med 
oppstart i 2009. 
20. juni 2007 besluttet Ski kommunestyre at det skulle bygges ny bane i Assurdalen. 
15. april 2013 stadfestet departementet endelig planen. 
30. mars 2011 stemte Ski kommunestyre for at motocrossbane skulle bygges. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga i brev, datert 9.12.2014, tillatelse til utslipp etter 
forurensningsloven – anleggsaktivitet i forbindelse med motorcrossbane i 
Assurdalen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus foretok i 2016 kontroll hvor det ble 
avdekket 1 avvik og 1 anmerkning: 
 
Avvik 1: Virksomhetens internkontroll med hensyn til ytre miljø er mangelfull 
Anmerkning 1: Det er uklart om det er tilfredsstillende mottakskontroll ved 

Assurdalen. 
 
 
Taraldrud alunskiferdeponi 
Multiconsult utarbeidet Rapport om Alunskiferdeponi på Taraldrud – søknad om 
gjennomføring av tiltak, datert 26.mars 2015. 
 
Multiconsult søkte på vegne av Østplan AS og Åsland Næringspark Eiendom AS om 
tillatelse til å bygge en døgnhvileplass for trailere på Taraldrud ved E6 i Ski 
kommune. Grunnen består av tidligere deponerte alunskifermasser som forurenser 
området og nedstrøms vassdrag. Disse massene skal omdisponeres og nærliggende 
bekk skal legges i rør forbi stedet.  
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Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for denne type saker.  
 
Sekretariatets vurdering: 
De fleste saker som er skissert ovenfor er vedtatt av og/eller følges opp av andre 
forvaltningsorgan enn Ski kommune. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget i første omgang bør avgjøre om 
dette er en sak for kontrollutvalget. 
Hvis så, er sekretariatet av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å 
konsentrere seg om å få en orientering om status for arbeidet med omdisponeringen 
av alunskiferdeponiet på Taraldrud. 
  
Avslutning: 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
 
Ås, 26.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Politiets nasjonale beredskapssenter 
 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredskapssenter i nærheten av Oslo for de nasjonale 
beredskapsressursene og at videre forprosjektering av beredskapssenteret skal avgrenses til Taraldrud i 
Ski kommune. Regjeringen også har bestemt at planlegging av beredskapssenteret skal skje med 
utarbeidelse av statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 6-4. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet er planmyndighet. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har engasjert Metier AS til å gjennomføre forprosjekt for Politiets 
nasjonale beredskapssenter. Asplan Viak AS er engasjert som fagkyndig i reguleringsprosessen. 
 
Planprogram for planarbeidet ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24. oktober – 06. desember 2016 og 
ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 07. mars 2017. 
 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Asplan Viak i samarbeid med Metier, på vegne av Justis- og 
beredskapsdepartementet som forslagsstiller. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 09. mai 2017 besluttet at planforslaget skal sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 12-10. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Justis- og beredskapsdepartementet forestå den 
praktiske gjennomføringen av høring og offentlig ettersyn på vegne av KMD. 
 
Forslag til reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn 11. mai 2017. Frist for å gi merknader til planforslaget er satt til 22. juni 2017. Det er 
anledning for alle interesserte å oversende skriftlig merknad til planforslaget. 
 
Plandokumentene og innkomne merknader kan sees på Justis- og beredskapsdepartementets nettside om 
beredskapssenteret: 
 
beredskapssenter.regjeringen.no 
 
Bemerkninger og spørsmål til planforslaget sendes skriftlig senest 22. juni 2017 til: 

Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet 

Adresse: Postboks 8005 Dep 

Postnr/sted: 0030 Oslo 

E-post: postmottak@jd.dep.no 

 

E-post eller brev merkes: Politiets nasjonale beredskapssenter 

 

 

 

 

Revisjonsnummer: 1.0 

Dato: 03. mai 2017 

Forslagsstiller: Justis- og beredskapsdepartementet 

Utarbeidet av: Asplan Viak AS  
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Sammendrag  

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud 
Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredskapssenter i nærheten av Oslo for de nasjonale 
beredskapsressursene. Politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og 
gisselforhandlerstjenesten er i dag spredt på tre ulike lokaliteter i Oslo-området. Alle enhetene har 
nasjonale oppgaver, i tillegg til daglig operative tjenester innenfor Oslo politidistrikt. Etter at en rekke 
alternative lokaliseringer ble vurdert i en konseptvalgutredning og videre gjennomgått i en 
kvalitetssikringsrapport, har regjeringen besluttet at videre forprosjektering av politiets nasjonale 
beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.  

Statlig reguleringsplan 
Regjeringen har besluttet at planlegging av beredskapssenteret skal skje med utarbeidelse av statlig 
reguleringsplan i henhold til Plan- og bygningslovens § 6-4. Dette betyr at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet er planmyndighet og har det overordnede ansvaret for planprosessen. 
Justis- og beredskapsdepartementet er forslagsstiller og har utarbeidet forslaget til reguleringsplan. Ski 
kommune er vertskommune og er høringsinstans i planprosessen. 

Planlegging i Marka 
Tomten på Taraldrud ligger i Marka. Klima- og miljødepartementet har den 20.09.2016 gitt Justis- og 
beredskapsdepartementet tillatelse til å igangsette planlegging i Marka, iht. Markalovens bestemmelser. 
Klima- og miljødepartementet forutsetter at alle tiltak utredes i forhold til virkningene for friluftsliv, idrett og 
naturopplevelse, samt landskap, naturmangfold og kulturminner 

Bebyggelse og anlegg 
Reguleringsplanens hovedformål er å legge til rette for utbygging av politiets nasjonale beredskapssenter 
og samtidig sikre viktige natur- og friluftsverdier i planområdet. Beredskapssenteret skal inneholde 
treningsfasiliteter og hovedkvarter for beredskapsressursene, samt administrasjon. Det planlegges en 
bebyggelse og parkering på inntil 33.000 m2 BRA. I tillegg gir reguleringsplanen rom for fremtidig utbygging 
med inntil 12.000 m2. Helikoptertjenesten skal ha sin base med landings- og startområde, 
oppstillingsområde og hangarer for 3 helikoptre. De operative betingelsene for flyging med helikoptre har i 
stor grad vært styrende for disponering av de ulike aktivitetene på tomten. I reguleringsplanen er det 
forutsatt at helikopterplassen legges på den høyeste delen av tomten, med inn- og utflyging i nord- sørlig 
retning, parallelt med E6. Det vil bli fastsatt inn- og utflygingstraséer som ikke går over de nærmeste 
bebygde områdene. Beredskapssenterets hovedbygg og treningsbygg vil bli lokalisert sentralt på tomten, 
nær helikopterhangarene. Utendørs skytebaner og øvingsanlegg for strid i bebygd område (SIBO) 
plasseres i den laveste delen av tomten – helt mot nord. For å begrense utbredelsen av støy mot 
boligområder, skal skyteretning være mot sør og øst. 
  
Beredskapssenteret planlegges med hovedatkomst fra Taraldrudkrysset i sør. Det planlegges i tillegg en 
utrykningsvei til E6 mot nord, ved Taraldrud kontrollstasjon. 

Friluftsområder og turvei 
I Taraldrudåsen på østsiden av E6, reguleres et 192 dekar stort område som sikringssone for å bevare 
skogen, slik at mulighetene for innsyn mot øvelser på beredskapssenterets område blir begrenset. I 
sikringssonen kan hogst bare skje etter avtale med politiet og det blir forbudt med telting eller varig opphold. 
Politiet skal ved øvelser ha anledning til midlertidig å avstenge området, men det vil for øvrig forbli åpent 
og tilgjengelig som friluftsområde. 
 
Høringssvarene etter kunngjøring av planarbeidet og ikke minst medvirkningsverkstedene i januar hvor alle 
friluftsorganisasjonene ble innbudt, tydeliggjorde betydningen av å opprettholde en god turveiforbindelse 
fra Oppegårdmarka over E6 og inn mot Sørmarka. I reguleringsplanen er det derfor innarbeidet en 150 m 
bred turveikorridor ved Taraldrudhytta og en turvei mot eksisterende turveibru over E6 som krysser på bru 
over beredskapssenterets atkomstvei. 
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Naturvern og kulturminner 
Snipetjernet med tilhørende randsoner er naturtype med høy verdi (svært viktig – A) og reguleres som 
naturvernområde. I tillegg reguleres en 15-25 m bred buffersone hvor vegetasjonen skal bevares. 
 
Den bevaringsverdige bebyggelsen på Taraldrud gård kan ikke bli stående. Det er derfor etablert et 
samarbeid med Ski og Oppegård kommuner om å flytte våningshuset og stabburet til et annet sted i 
nærområdet. Låven vil bli revet. 

To alternative forslag til reguleringsbestemmelser om tidsbegrensning for støyende aktiviteter 
Reguleringsbestemmelsene legges ut til høring og offentlig ettersyn med to alternativer når det gjelder 
tidsbegrensning for støyende aktiviteter. Hensikten med disse restriksjonene er først og fremst å redusere 
støybelastningen på kvelds- og nattestid, og i helger og på helligdager. De to alternativene tar i ulik grad 
hensyn til politiets ønsker om mest mulig treningstid og behovet for å skjerme omgivelsene mot uønsket 
støy. Det minst restriktive alternativet tillater også overskridelser av grenseverdiene for støy fra eksplosiver 
mellom kl. 1000 og 1400 inntil tre hverdager pr. uke - se reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.4 om 
støyreduserende tiltak.  
 
Det er ønskelig å få innspill på de ulike alternativene i høringsperioden.  

Planprogram 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 07. mars 2017 fastsatt et planprogram som er lagt 
til grunn for utarbeidelse av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, og er den myndighet som 
til slutt skal vedta reguleringsplanen. I tillegg skal Klima- og miljødepartementet stadfeste 
reguleringsplanen, fordi planområdet ligger innenfor markalovens grenser. 
 
 
  



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 4 av 92 

 

Innholdsfortegnelse 
1 INNLEDNING ......................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrunn og formål ........................................................................................................ 5 
1.2 Planprosess.................................................................................................................... 6 
1.3 Plandokumentenes rolle og hierarki ............................................................................... 7 
1.4 To alternative forslag til reguleringsbestemmelser om tidsbegrensning for støyende 
aktiviteter .................................................................................................................................... 8 

2 PLANFORSLAGET ................................................................................................................ 9 
2.1 Skisseprosjektet som er lagt til grunn for reguleringsforslaget ...................................... 9 
2.2 Reguleringsplanen ....................................................................................................... 16 
2.3 Illustrert forslag til beredskapssenter ........................................................................... 24 
2.4 Vurderte alternativer ..................................................................................................... 27 

3 PLANOMRÅDET .................................................................................................................. 28 
3.1 Beliggenhet og størrelse .............................................................................................. 28 
3.2 Beskrivelse av planområdet og tilstøtende områder .................................................... 30 
3.3 Eierforhold .................................................................................................................... 35 

4 PLANSTATUS OG ANDRE RAMMEBETINGELSER.......................................................... 37 
4.1 Overordnete planer og føringer .................................................................................... 37 
4.2 Annet grunnlagsmateriale ............................................................................................ 38 
4.3 Gjeldende reguleringsplaner ........................................................................................ 38 
4.4 Pågående plansaker i området .................................................................................... 39 

5 MEDVIRKNING .................................................................................................................... 41 
5.1 Kunngjøring om oppstart av planarbeidet .................................................................... 41 
5.2 Åpne informasjonsmøter .............................................................................................. 41 
5.3 Medvirkningsverksteder med brukere av friluftsområdene .......................................... 41 
5.4 Merknader til forslaget til planprogram og til planarbeidet ........................................... 41 
5.5 Kunngjøring om utvidet planområde ............................................................................ 45 

6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET ......................................................................... 47 
6.1 Sammendrag av konsekvenser.................................................................................... 47 
6.2 Metodikk og referansealternativ ................................................................................... 50 
6.3 Forholdet til overordnede planer og mål ...................................................................... 51 
6.4 Friluftsliv, herunder barn og unges interesser .............................................................. 52 
6.5 Naturmiljø og biologisk mangfold ................................................................................. 56 
6.6 Vannmiljø ..................................................................................................................... 57 
6.7 Kulturmiljø .................................................................................................................... 60 
6.8 Landskap ...................................................................................................................... 65 
6.9 Landbruk ...................................................................................................................... 69 
6.10 Universell utforming ..................................................................................................... 71 
6.11 Klima- og energihensyn ............................................................................................... 71 
6.12 Teknisk infrastruktur ..................................................................................................... 72 
6.13 Støy .............................................................................................................................. 74 
6.14 Grunnforhold ................................................................................................................ 83 
6.15 Trafikk ........................................................................................................................... 84 
6.16 Anleggsperioden .......................................................................................................... 86 
6.17 Risiko og sårbarhet ...................................................................................................... 89 

7 VEDLEGG ............................................................................................................................ 92 
 



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 5 av 92 

1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

1.1.1 Hensikten med planarbeidet 
Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredskapssenter i nærheten av Oslo for de nasjonale 
beredskapsressursene. Politiets helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og 
gisselforhandlerstjenesten er i dag spredt på tre ulike lokaliteter i Oslo-området. Alle enhetene har 
nasjonale oppgaver, i tillegg til daglig operative tjenester innenfor Oslo politidistrikt. Et felles 
beredskapssenter for disse enhetene vil gi flere synergieffekter i form av bedre ressursutnytting, raskere 
utrykningstid, muligheter for samtrening, felles administrative funksjoner og en positiv faglig utvikling. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har definert følgende målsettinger for etableringen: 

• Samfunnsmål: Et beredskapssenter som effektivt legger til rette for å forebygge, avverge, 
håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. 

• Effektmål: Rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene. 
 
22. juli-kommisjonens rapport (NOU 2012: 14) har sammen med Stortingets særskilte komité1, politiets 
egne evalueringer og NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer, påpekt betydelige 
mangler ved beredskapen og behov for endring av norsk politi. Regjeringen Stoltenberg II besluttet i 
desember 2012 at politiets beredskapssenter skulle etableres på Alna og Statsbygg igangsatte deretter 
arbeid med å planlegge anlegget. Tomten på Alna hadde utfordrende arealbegrensninger og nærhet til 
bolig- og industriområder. Regjeringen besluttet derfor at det parallelt med videre prosjektering og 
kvalitetssikring av Alna, skulle gjennomføres en konseptvalgutredning. 

1.1.2 Konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikringsrapport (KS1) 
Konseptvalgutredningen vurderte alternativer for å øke politiets nasjonale beredskap, og tok utgangspunkt 
i hvordan de nasjonale beredskapsressursene kunne innrettes og fysisk plasseres, slik at den nasjonale 
beredskapen skulle bli best mulig. Konseptvalgutredningen anbefalte at det bygges et nasjonalt 
beredskapssenter der Beredskapstroppen, Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og 
Helikoptertjenesten er samlokalisert. Det anbefalte konseptet omfatter beredskapssenteret, landingsplass 
for alle relevante helikopterstørrelser og areal til utendørs treningsfasiliteter. Etter vurdering av 13 ulike 
tomtealternativer, konkluderte utredningen med at Grønmo og Taraldrud er de eneste lokalitetene som 
tilfredsstiller alle absolutte krav og bør-krav. Konseptvalgutredningen anbefalte at beredskapssenteret 
legges til Grønmo i Oslo. Taraldrud i Ski ble anbefalt som reserveareal. Begge tomtealternativene 
tilfredsstiller krav om kjøretid og gir fleksibilitet for tilpasning til endrede behov og utrustning for nasjonal 
beredskap i overskuelig framtid. 
 
Den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen avdekket at det var stor usikkerhet 
knyttet til støy, grunnforhold, byggbarhet og grunnerverv på Grønmo. Rapporten anbefalte at tomtene skulle 
vurderes som likeverdige alternativer, og utredes videre før tomtevalget ble fattet. 

1.1.3 Regjeringens beslutning av 21. oktober 2016 
Med utgangspunkt i anbefalingene fra KS1 ble det som en innledende del av forprosjektfasen gjennomført 
en tomteanalyse av de to tomtenes egnethet. Regjeringen har, på bakgrunn av tomteanalysen, besluttet at 
videre forprosjektering av politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud. 

1.1.4 Tillatelse til å planlegge i Marka 
Klima- og miljødepartementet har i brev av 20. september 2016 til Justis- og beredskapsdepartementet gitt 
tillatelse til å igangsette planlegging i Marka, iht. markalovens bestemmelser. Departementet stiller krav til 
den videre prosessen, slik at alle tiltak utredes i forhold til virkningene for friluftsliv, idrett og naturopplevelse, 
                                                      
1 Stortingets særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10.11.2011 om 
angrepene 22. juli. 
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samt landskap, naturmangfold og kulturminner. Departementet ber også om at alle tiltak skjer med minst 
mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering, og at støy utredes særskilt. 

1.2 Planprosess 

1.2.1 Statlig reguleringsplan 
Regjeringen har besluttet at planlegging av politiets nasjonale beredskapssenter skal skje med utarbeidelse 
av statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 6-4. Justis- og beredskapsdepartementet 
er forslagsstiller for reguleringsplanen. Kommunal- og moderniserings-departementet er planmyndighet og 
har det overordnede ansvaret for planprosessen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt 
planprogrammet og skal også vedta den endelige reguleringsplanen. Klima- og miljødepartementet skal 
som markamyndighet stadfeste reguleringsplanen.  
 
Ski kommune er vertskommune og høringsinstans i prosessen, og det er lagt stor vekt på å involvere 
kommunen i alle deler av arbeidet. Oppegård kommune blir særlig berørt av tiltaket og har derfor blitt 
involvert på lik linje med Ski kommune.  
 
Reguleringsplanen skal avklare rammer for bruk og utforming av området. For reguleringsplaner som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning som en del av 
planforslaget. Bestemmelsene om konsekvensutredning har som formål å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir ivaretatt både under utarbeidelse av planen og ved gjennomføring av tiltaket. Planarbeidet for 
politiets nasjonale beredskapssenter er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. 
§ 4-2, med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Planarbeidet er konsekvensutredningspliktig iht. forskrift om konsekvensutredning § 2 punkt f, jf. vedlegg I, 
punkt 1, Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m2. 

1.2.2 Første fase i arbeidet 

Kunngjøring av oppstart og høring av forslag til planprogram 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 24. oktober 2016. Kunngjøringen viste forslag til avgrensning av 
planområdet. 
 
Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til høring og offentlig ettersyn frem til 6. desember 2016. 
Planprogram er første fase i arbeidet med konsekvensutredning og redegjør for viktige problemstillinger og 
hvilke utredninger som skal gjøres i tilknytning til reguleringsarbeidet.  
 
Det kom inn 35 høringsuttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet og til forslaget til planprogram.  

Endret planavgrensning 
I arbeidet med detaljering av tiltaket ble det klart at det var nødvendig å varsle tre mindre utvidelser av 
planområdet. Utvidelsene tilrettelegger for at ekspressutkjøring mot E6 nord kan legges øst for Statens 
vegvesens kontrollstasjon, at turvei ved Taraldrudhytta kan omlegges og innarbeides i planforslaget, samt 
at et område langs Snipetjernvassdraget kan reguleres som buffersone mellom beredskapssenteret og 
naturområdene. 
 
Utvidelsen av planområdet ble varslet 19. januar 2017. Innen fristen 15. februar 2017, kom det inn ti innspill. 
Innkomne bemerkninger ved kunngjøring av planarbeidet er listet opp i kapittel 5, Medvirkning. 
Bemerkningene er oppsummert og kommentert i vedlegg 1 til saken 
 
Høringsuttalelsene medførte to tillegg til fagtema som skal inngå i risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 
Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 07. mars 2017. 
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Skisseprosjekt 
I september 2016 ble prosjekteringsarbeid igangsatt for politiets nasjonale beredskapssenter. Et 
skisseprosjekt er utarbeidet i løpet av høsten 2016 og vinteren 2017 og danner grunnlag for 
reguleringsplanforslaget og konsekvensutredningen. Basert på skisseprosjektet skal et forprosjekt utvikles 
og foreligge sommeren 2017.  

1.2.3 Videre prosess 
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning er utformet med utgangspunkt i skisseprosjektet og i 
dialog med Ski og Oppegård kommuner. 
 
Prosessen videre vil være: 

• Offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning, slik at 
formelle høringsinstanser og andre som ønsker det kan uttale seg både om innholdet i planen og 
om den utførte konsekvensutredningen. 

• På bakgrunn av innkomne merknader gjøres det deretter en vurdering av om det er nødvendig 
med justeringer av planforslaget eller suppleringer av utredningene. 

• Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning vedtas av Kommunal- og moderniserings-
departementet og stadfestes av Klima- og miljødepartementet. 

 
Det tas sikte på endelig vedtak av reguleringsplanen i august 2017, slik at reguleringsplanen kan inngå i 
grunnlaget for behandling i Stortinget høsten 2017 om realisering av beredskapssenteret. 
 
Det legges opp til følgende informasjon og medvirkning: 

• Åpne møter i Ski/Oppegård og Oslo ved høring/offentlig ettersyn av planforslag med 
konsekvensutredning. 

• Egne møter med offentlige instanser som kan ha viktige synspunkter i planprosessen, herunder 
Ski og Oppegård kommuner, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Markarådet og Statens vegvesen. 

• Særmøter med berørte organisasjoner og foreninger etter behov. 

1.3 Plandokumentenes rolle og hierarki 
Reguleringsplanforslaget består av plankart med reguleringsbestemmelser og en planbeskrivelse med 
konsekvensutredning. Plankart og reguleringsbestemmelser er begge juridisk bindende dokumenter. 
Planbeskrivelsen beskriver planens mål, hovedinnhold og virkninger, og skal være et grunnlag for 
medvirkning, beslutningstaking og for forståelse av reguleringsplanen. Reguleringsbestemmelsene er 
nærmere omtalt i planbeskrivelsens kapittel 2.2.  
 
En oppsummering av konsekvensutredningen og foreslåtte avbøtende tiltak inngår også i planbeskrivelsen. 
De avbøtende tiltakene er innarbeidet i en miljøoppfølgingsplan som sendes på høring som et vedlegg i 
planforslaget. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at søknad om rammetillatelse skal redegjøre for 
hvordan hensynene og tiltakene som inngår i miljøoppfølgingsplanen blir ivaretatt ved utbygging av 
området. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller i tillegg flere dokumentasjonskrav knyttet til byggesaksprosessen. 
Denne dokumentasjonen vil bli utarbeidet når prosjektet er nærmere detaljert og utbyggingsområdet 
nærmere kartlagt. 
 
Konsekvensutredningen omfatter temaer som er beskrevet i planprogrammet. Hovedtrekkene i 
konsekvensutredningen er innarbeidet i planbeskrivelsen. For en rekke temaer er det utarbeidet egne 
delutredninger som følger som egne vedlegg til planforslaget. 
 
Etter at reguleringsplanen er vedtatt vil Ski, Oppegård og Oslo kommuner bli anmodet om å innarbeide 
helikopterplassens restriksjonsplan som viser luftrom med krav til hinderfrie flater som vertikalnivå 3 i 
kommuneplanene.  
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Etter at reguleringsplanen er vedtatt vil Justis- og beredskapsdepartementet søke luftfartstilsynet om 
konsesjon for helikopterplassen. 

1.4 To alternative forslag til reguleringsbestemmelser om tidsbegrensning for 
støyende aktiviteter 

Planforslaget omfatter to alternative forslag til reguleringsbestemmelser om tidsbegrensinger for støyende 
aktiviteter ved senteret. Hensikten med disse restriksjonene er først og fremst å redusere støybelastningen 
på kvelds- og nattestid, og i helger og på helligdager. De to alternativene tar i ulik grad hensyn til politiets 
ønsker om mest mulig treningstid og behovet for å skjerme omgivelsene mot uønsket støy.  

• I alternativ 1 tillates støy fra skyting og øvelser kun på hverdager (mandag-fredag) kl. 0800-1700. I 
tillegg tillates støy fra skyting og øvelser på to faste ukedager (mandag-torsdag) mellom kl. 1700-2000. 
Overskridelser av grenseverdiene for støy i T-1442 tillates ikke. 

• I alternativ 2 (politiets ønske) tillates støy fra skyting og øvelser kun på hverdager (mandag-fredag) kl. 
0700-1900. I tillegg tillates støy fra skyting og øvelser én fast hverdag (mandag-torsdag) pr. måned 
mellom kl. 1900 og 2300. Støy fra eksplosiver tillates med overskridelser på inntil 10 dB over 
grenseverdi for maksimalstøy mellom kl. 1000 og 1400 inntil tre dager i uken (tirsdag-torsdag). Dette 
vil medføre at bebyggelse kan bli liggende i gul støysone som følge av støy fra eksplosiver. Ingen 
bebyggelse blir liggende i rød støysone.  

Støy fra skyting og øvelser tillates ikke i noen av alternativene lør-, søn- og helligdager. Dette er nærmere 
redegjort for i kapittel 2.2.11 under «Støyreduserende tiltak». 
 
Politiet har begrunnet behovet for mer skyte- og øvingstid slik: 
 
De nasjonale beredskapsressursene er viktig for politiets evne til innsats i krevende situasjoner. De skal ha 
en fastsatt evne til innsats, inneha politiets spisskompetanse og være ledende innenfor eget fagfelt slik at 
de er i stand til å løse oppdrag som er innenfor det til enhver tid gjeldende trusselbilde, og som kan påregnes 
skje i Norge. Det forutsettes at bistandsressursene ligger i forkant av og bidrar til videreutvikling av utstyr 
og spesiell teknologi som forbedrer tjenesteutførelsen, og som kan nyttes i oppdragsløsningen jf. politiets 
beredskapssystem. 
 
Deler av de nasjonale beredskapsressursene trener opptil 900 timer årlig. Det er derfor viktig at de blir gitt 
de riktige rammevilkår, slik at de kan løse sitt samfunnsoppdrag. Av den grunn er det av betydning at 
politiets nasjonale beredskapssenter blir tilrettelagt slik at treningstiden kan benyttes mest mulig effektivt. 
Deres behov vil i utgangspunktet være å trene til alle døgnets tider og forhold.  
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2 PLANFORSLAGET 

Forslag til reguleringsplan er basert på et skisseprosjekt som skal legges til grunn for det videre 
prosjekteringsarbeidet. Et skisseprosjektet er første trinn i prosjekteringen, og består av en vurdering av 
hvilke funksjoner (bygninger, rom og andre tiltak) beredskapssenteret skal inneholde og hvordan disse 
funksjonene kan organiseres slik at de fungerer godt sammen. På denne måten vil skisseprosjektet kunne 
foreslå plassering av bebyggelse, treningsanlegg, utendørsfunksjoner og størrelser på bygningsvolumer. 
Skisseprosjektet danner grunnlaget for neste prosjekteringsfase der bygningenes plassering skal 
optimaliseres og anleggets arkitektur og design avklares. Det har ligget til grunn at skisseprosjektet skal gi 
gode treningsfasiliteter og en samlokalisering av beredskapstroppen, bombegruppen, helikoptertjenesten 
og krise- og gisselforhandlertjenesten. 

Gjennom samlokaliseringen er målet med anlegget høyere kvalitet på beredskap og respons. Dette legges 
til rette gjennom et effektivt senter med fokus på utrykning, gode treningsfasiliteter og funksjonelle 
arbeidsplasser innenfor sikre rammer. 

Stikkord er kvalitet, effektivitet og sikkerhet tilpasset sine omgivelser i landskapet. Innholdet skal være 
funksjonelt og rasjonelt samtidig som det er en god arbeidsplass for de som skal ha sitt virke der. 

2.1 Skisseprosjektet som er lagt til grunn for reguleringsforslaget 

2.1.1 Hovedinndeling av beredskapssenterets funksjoner fra sør til nord 
 
Utbyggingsområdet er langt og relativt smalt – ca. 1400 x 350 m - og strekker seg fra nord til sør langs E6. 
I teksten under følger en kort beskrivelse av senterets funksjoner fra atkomsten i sør til treningsanleggene 
i nord. 

 
Figur 2-1 Tomtens utstrekning, avgrensninger og tilkomst, terrengformasjoner og vegetasjon. Figur: Nordic Office of 
Architecture/COWI 

Hovedatkomsten vil være fra Taraldrudkrysset. Atkomstveien krysser et 150 m bredt turdrag og leder frem 
til hovedporten. Her ligger parkeringsplasser for besøkende, varemottak inn og ut av anlegget, vaktbod og 
kontrollområde for kjøretøy. Fra hovedport ligger en fordelingsvei langs vestre del av tomten, med 
tverrgående veier inn mot parkering, hovedbygg og treningsfasiliteter. 
  
Hoveddisponeringen av tomten er i stor grad bestemt av helikoptrenes flyforhold som krever et landings- 
og startområde så høyt og fritt i terrenget som mulig. Helikopterplassens sikkerhetsområder for start og 
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landing er forholdsvis vide og er i stor grad bestemmende for plassering av andre anlegg på tomten. 
Helikopterplassen plasseres derfor i nord-sørlig retning på den høyeste delen av tomten, nærmest E6. 
 
Sentralt på tomten og inn mot helikopterplassens hangarer plasseres beredskapssenterets hovedbygg. 
 
I nord ligger resterende treningsanlegg, med skytehus, innvendig skytebane, øvingsanlegg for strid i 
bebygd område («SIBO») og utvendige skytebaner (50-meterbane og kombinert 100-meter og 200-
meterbane). 
 
Beredskapssenteret planlegges for inntil 300 arbeidsplasser som inkluderer beredskapsressursene, samt 
administrasjon og servicefunksjoner. 
 
De verdifulle naturområdene mot vest og den skogkledte randsonen mot E6 beholdes som skjermende 
vegetasjonsbelter mot omgivelsene. 
 

 
Figur 2-2 Helikopterplassens landings- og startområde med sikkerhetssoner. Nord er mot venstre på figuren. Figur: 
Nordic Office of Architecture/COWI 

 
Figur 2-3 Tverrsnitt som viser sikkerhetssonenes skråplan. Bygninger, terreng, vegetasjon og andre installasjoner 
kan ikke bryte gjennom skråplanene. Figur: Nordic Office of Architecture/COWI 

2.1.2 Helikopterplassen 
Helikopterplassen skal tilfredsstille kravene i Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6) 
og ha et landings- og startområde med en størrelse på 300 x 30 meter. I tilknytning til landings- og 
startområdet skal det anlegges oppstillingsplass og hangarer for 3 helikoptre. Både hangarer og landings- 
og startområdet ligger ca. på kote +150. Øvrige helikopterfunksjoner – utstyrsrom, mannskapsrom og 
verksted, mm. - plasseres i bakkant av hangarene.  

2.1.3 Hovedbygget 
Vest for helikopterhangarene plasseres beredskapssenterets hovedbygg som følger det fallende terrenget 
ned mot Snipetjern. Funksjonenes plassering på tomten, konstruksjonsprinsipper, konsept for sikkerhet og 
tekniske behov er kartlagt i prosessen. Dette vil bli bearbeidet videre i forprosjektet. Det er ennå ikke avgjort 
materialvalg og formspråk, slik som takform, volumoppbygging, fasadeuttrykk og farger. 
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Figur 2-4 Prinsippsnitt gjennom planlagt anlegg, sett mot nord. Snipeåsen til venstre og Taraldrudåsen til høyre. 
Figur: Nordic Office of Architecture 

2.1.4 Utendørs skytebane, øvingsanlegg for strid i bebygd område og skytehus 
Beredskapssenteret skal ha en utendørs 50-meter skytebane og en kombinert 100-meter og 200-meter 
skytebane. Skytebanene plasseres helt nord på tomten i et lavtliggende landskapsdrag. 100-meter og 200-
meter skytebane skal ha standplass i nord og skyteretning mot sør. 50-meterbanen skal ha standplass i 
vest og skyteretning mot nordøst til sørøst. Begge skytebanene dimensjoneres for 15-20 samtidige 
skyttere. 50 m banen skal ha mulighet for skyting 90 grader ut til begge sider, slik at det kan gjennomføres 
skyting under framrykning. For å begrense utbredelse av støy, skal det etableres ca. 10 meter høye 
støyvoller, overbygging av standplass og eventuelt andre tiltak som samlet kan redusere støy slik at 
grenseverdiene i retningslinje T-1442 innfris uten at det er behov for tiltak på omkringliggende bebyggelse. 
Endelig utforming av støyskjermende tiltak skal vurderes nærmere ved behandling av søknad om 
rammetillatelse.  
 
Øvingsanlegg for blant annet strid i bebygd område – såkalt SIBO-landsby – og skytehus bygges også opp 
i den lavtliggende delen av tomtens nordområde. I disse anleggene skal det øves i entring av bygninger, 
mindre sprengninger, mm. I disse anleggene er muligheten for støyskjerming mindre enn ved skytebanen, 
og aktivitetene her må tilpasses dette. I tomtens nordområde skal det også bygges et innendørs anlegg 
hvor skyting og sprengning kan foregå i mer skjermede omgivelser.  

2.1.5 Sikkerhet 
Politiets nasjonale beredskapssenter omfattes av sikkerhetsloven og er et skjermingsverdig anlegg. Dette 
medfører at senteret vil bli fysisk avstengt for allmennheten med gjerde og adgangskontroll. Denne 
avstengingen kalles perimetersikring. Inn- og utkjøring til/fra anlegget vil bli kontrollert av betjent vakt i 
hovedporten, og det vil kun være forhåndsgodkjente personer som har adgang.  
 
Perimetersikring er vist med gul linje i figuren under. Perimetersikring vil, med dagens krav til sikkerhet, 
bestå av et flettverksgjerde med en høyde på 3 meter. Langs innsiden av gjerdet vil det bli anlagt en enkel 
inspeksjonsvei. I områder som er mer utsatt, slik som ved atkomstområdet, etableres en støpt mur med 
gjerde montert på toppen – se figur 2-5 og 2-6.  
 

 
Figur 2-5 Prinsipp for perimetersikring med inspeksjonsvei på innsiden av gjerdet. Nord er mot venstre på 
figuren. Figur: Nordic Office of Architecture/COWI 
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Figur 2-6 Alternative prinsipper for perimetersikring rundt anlegget. Figur: Nordic Office of Architecture/COWI 

2.1.6 Trafikk 
Daglig inn- og utkjøring er fra Taraldrudkrysset til hovedport - lengst sør på tomta. 
Det skal i tillegg være en utrykningsvei mot nord, via den eksisterende driftsbrua over E6, bak Taraldrud 
kontrollstasjon og ut på eksisterende påkjøringsrampe på E6. Hovedatkomsten mot sør dimensjoneres som 
tofelts vei (7 m bredde), mens utrykningsveien mot nord vil være enveiskjørt med ett bredt (5 m) kjørefelt. 
 

 
Figur 2-7 Det interne veisystemets plassering. Nord er mot venstre på figuren. Figur: Nordic Office of 
Architecture/COWI 

 
Figur 2-8 Utrykningsveier. Nord er mot venstre på figuren. Figur: Nordic Office of Architecture/COWI 
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2.1.7 Parkering 
Gjesteparkering ligger i sør, utenfor hovedporten. Besøkende må passere gjennom sikkerhetssonen og 
ankommer hovedbygningen via fortau langs vestre side av den interne fordelingsveien. Antallet 
parkeringsplasser er 50 + 3 plasser for bevegelseshemmede - totalt 53 plasser. 
Parkering for ansatte – i alt 200 plasser - skal være innenfor hovedport og plasseres sør for 
hovedbygningen. Parkering for bevegelseshemmede og sykkelparkering plasseres nær hovedinngang. 

2.1.8 Overvannshåndtering 
Overvannshåndtering skal baseres på følgende hovedprinsipper: 

• Åpen lokal håndtering av overvannet 
• Avrenning fra tiltaksområdet skal ikke øke utover dagens avrenning 
• Avrenning fra tiltaksområdet skal ikke forverre tilstanden i Snipetjernvassdraget 
• Fordrøynings- og renseløsninger plasseres nær de tette flatene 
• Avrenning fra overvannsløsningene til resipient skal primært skje i åpne grønne kanaler/grøntdrag 

tilpasset områdets topografi og lokalisering av bygg og infrastruktur 
• Utbyggingsområdet skal ha et nett av kanaler/grøfter/grøntstruktur som sikrer en trygg utledning 

av flomvann ved ekstremvær.  
• Bygninger og anlegg tilpasses topografien og høydesettes som vist i prinsippet i figur 2-9. 
• Overvannsløsningene skal holde tilbake forurensninger fra de ulike aktivitetsområdene. 

Løsningene designes detaljert når komplett oversikt over forurensningsstoffer foreligger. Fra 
skytebane er tungmetaller aktuelle forurensningsstoffer. På helikopterlandingsplass skal det ikke 
benyttes avisingsmidler, men det foretas en motorvask utendørs etter hver flyvning. På vinteren 
benyttes glykol i vaskevannet. Fra SIBO-området vil det være forurensningsstoffer i «strid- og 
øvelsesmidler» som benyttes. 

 

 
Figur 2-9 Prinsipp for plassering av tiltakene i landskapet slik at overvann fordrøyes, holdes tilbake og til slutt ledes 
til trygg flomvei. Figur: COWI 

Det legges opp til løsninger hvor overvannet forsinkes/fordrøyes/renses på terreng. En enkel og god måte 
å gjøre dette på er å etablere grønne grøfter og andre grønne nedsenkede flater som både vil fordrøye et 
vannvolum på terrenget og samtidig kunne infiltrere og rense vannet i grunnen. Området består av flere 
delområder med forskjellige funksjoner og forskjellig avrenning. Det er lagt opp til at disse delområdene 
skal fordrøye overvannet slik at maksimal avrenning fra området ved en 20-årsflom ikke skal økes etter 
utbygging. 
 
Overvannstraseer og flomveier tar utgangspunkt i dagens terreng. Nord i planområdet ligger et lavbrekk 
der det foreslås å plassere skytebane og øvingsfasiliteter. Denne flomveien blir beholdt, men må justeres 
slik at den ledes utenom skytebane og bygninger. Som følge av at det bygges voller rundt skytebanen, må 
det etableres avskjærende grøft nordøst for skytebanen, slik at overvann i dette området ledes nord for 
skytebanen og ned langs lavbrekket. Det forutsettes at fordrøyning og eventuell rensing av overvann fra 
skytebanen gjøres i åpne grøfter innenfor vollene eller i kombinasjon med fordrøyning og rensing av vann 
fra SIBO. Der flomveier krysser internveier på anlegget, dimensjoneres disse for flom. 
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2.1.9 Vegetasjonsbruk 
De nyetablerte grønne utearealene utformes mest mulig for å ligne på natur- og kulturmark med grasbakke 
på et lett kupert terreng og klynger med blandet skog i randsonene. Denne ‘røffe’ tilnærmingen hører godt 
sammen med omgivelsene, med det tidligere kulturlandskapet og den nye bruken av området. I tillegg 
ivaretas overvannshåndtering på en god måte og behovet for skjøtsel blir minimalt. 
 
Området vil få et naturlig preg av stedegne arter. Småplanter av trær plantes i randsoner og nyetablering 
av skog. Større trær plantes ved mer opparbeidede soner som ved oppholdsområder og atkomst. Langs 
perimetersikringen etableres et innsynsskjermende belte av vegetasjon. 

2.1.10 Friluftsområder og naturvernområder 
Beredskapssenteret foreslås plassert på et område som i dag primært benyttes til landbruksvirksomhet. 
Tett innpå området ligger verdifulle naturområder og store friluftsområder. De ulike funksjonene på 
beredskapssenteret er foreslått plassert slik at de i minst mulig grad berører disse områdene. Snipetjern 
med tilhørende kantvegetasjon reguleres som naturvernområde i planen, og i forlengelsen av 
Fløisbonnveien tilrettelegges det for en 150 meter bred friluftskorridor i tilknytning til den eksisterende 
turveibrua ved Taraldrudhytta. Korridoren skal både sikre at det etableres en fysisk forbindelse mellom 
markaområdet i Oppegård og Sørmarka i Ski, og at forbindelsen i stor grad kan få et naturpreg. Det har 
derfor også vært viktig å redusere beredskapssenterets synlighet fra turveien. 
 
Som følge av at beredskapssenterets hovedatkomst legges fra rundkjøringen på Taraldrud, må den krysse 
turveien. De berørte kommunene og friluftsorganisasjonene har vært tydelige på at denne kryssingen bør 
etableres på bru. Det er derfor innarbeidet en turveibru i planforslaget med direkte forbindelse mellom 
Fløisbonnveien og brua over E6 ved Taraldrudhytta. Turveien tilrettelegges for helårsbruk og er 
dimensjonert med bæreevne og bredde slik at løypemaskiner kan sette skispor over denne om vinteren. 
Dette vil bidra til at skiløypa kan krysse E6 over brua ved Taraldrudhytta i stedet for dagens løsning under 
E6 ved Taraldrudkrysset.  
 
Det er stor høydeforskjell mellom der Fløisbonnveien krysser Snipetjernsbekken (kote +134) og brua over 
E6 (kote +151). For at turveien skal krysse over atkomstveien, må mye av høydeforskjellen tas like etter at 
Snipetjernsbekken er krysset, og det må derfor etableres en relativt stor terrengfylling. Etter at atkomstveien 
er krysset kan turveien i større grad ligge på eksisterende terreng. 
 

 
Figur 2-10 Illustrasjon av turveien som krysser atkomstveien på bru og knyttes direkte på eksisterende bru over E6. 
Figur: Nordic Office of Architecture. 
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2.1.11 Taraldrudåsen 
Planområdet øst for E6, på Taraldrudåsen, vil fortsatt være åpent og tilgjengelig for allmennheten. Det blir 
ikke bebygget eller benyttet av funksjoner på beredskapssenteret, med unntak av etablering av 
utrykningsvei mot nord ved vegvesenets kontrollstasjon. 

2.1.12 Eksisterende bebyggelse på Taraldrud gård 
Helikopterlandingsplassens plassering på høydedraget der bebyggelsen på Taraldrud gård ligger i dag, 
medfører at eksisterende bebyggelse ikke kan bli stående. Tre av bygningene er Sefrak-registrert. 
Våningshuset er fra 1787, stabburet er fra 1802 og driftsbygningen er fra 1800-tallet. Våningshuset og 
stabburet er i relativt god stand, og det er igangsatt en prosess i samarbeid med Ski og Oppegård 
kommuner for å flytte disse bygningene. Dette er et pågående arbeid med flere aktuelle steder for ny 
plassering. De to mest aktuelle plasseringene er Kloppa i Ski kommune og Ljansbruket på grensen mellom 
Oslo og Oppegård kommuner. Disse stedene ligger hhv. 1,5 km og 5,0 km i luftlinje fra Taraldrud gård. 

2.1.13 Lokale ringvirkninger av planforslaget 
Plassering av politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune vil ha lokale ringvirkninger 
som ikke fremkommer av den gjennomførte konsekvensutredningen. Det er ikke gjennomført en 
samfunnsøkonomisk analyse for å avdekke hva slags ringvirkninger beredskapssenteret vil kunne ha for 
lokalmiljøet. 
 
Politiets nasjonale beredskapssenter er en stor arbeidsplass. Antall ansatte vil kunne variere som følge av 
trusselbildet, men til grunn for reguleringsplanen er det forutsatt inntil 300 arbeidsplasser. Det må forventes 
at flere av de ansatte over tid bosetter seg i Oppegård, Ski eller Oslo sør når beredskapssenteret blir 
plassert på Taraldrud. Flere bosatte i området vil gi økte skatteinntekter for kommunene og større 
kundegrunnlag for det lokale næringslivet. 
 
Beredskapssenteret har også behov for ulike leveranser og tjenester for både daglig og annen regelmessig 
drift av anlegget, slik som renhold- og kantinetjenester, rekvisita, vedlikeholdstjenester mm. Dette er 
anskaffelser som må gjennomføres iht. lov om offentlige anskaffelser, men det er nærliggende å anta at 
flere lokale leverandører og tjenesteytere vil ha et konkurransefortrinn som følge av bl.a. lokalkunnskap og 
kort avstand til anlegget. 
 
Beredskapssenteret skal samle de nasjonale beredskapsressursene, men skal også være et samlings- og 
treningsanlegg for lokale beredskapsressurser i andre deler av landet. Disse vil drive samtrening med de 
nasjonale beredskapsressursene flere dager i strekk gjennom året. Det vil derfor bli et forlegningsbehov for 
de tilreisende og et kundegrunnlag for lokalt overnattingstilbud og service. 
 
I forbindelse med utbygging av beredskapssenteret er det inngått et samarbeid mellom Oppegård 
kommune og beredskapssenteret med den hensikt å etablere en ny reservevannledning mellom Oppegård 
og Oslo. Et slikt samarbeid vil løse to ulike behov; Oppegård vil bli sikret reservetilførsel av vann fra Oslo, 
og beredskapssenteret vil bli tilkoblet offentlig vanntilførsel. Dette vil potensielt kunne spare både Oppegård 
kommune og beredskapssenteret for investeringskostnader.  
 
Vanntilførsel, samt avløpsledning, planlegges lagt langs Fløisbonnveien mellom beredskapssenteret og 
tilkoblingspunktet ved Sam Eydes vei. Det arbeides med en løsning der vann- og avløpsledninger legges 
ved siden av eksisterende vei, og at arealet over ledningene kan tilrettelegges for fremtidig skiløype. På 
den måten vil Fløisbonnveien på vinterstid kunne fungere med trasé for både skiløpere og turgåere. 
 
Politiet på beredskapssenteret skal bruke deler av sin tjenestetid på patruljering. Dette vil medføre at 
senterets nærområder i både Ski, Oppegård og Oslo sør vil få mer synlig politi i gatene. Det er allerede i 
planfasen igangsatt dialog med lokalmiljøet, med bl.a. besøk på flere av skolene. Denne dialogen med 
lokalmiljøet vil bli videreutviklet fremover slik at politiet vil kunne bli en god nabo og ha et godt samarbeid 
med lokalmiljøet. 
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2.2 Reguleringsplanen 
Forslaget til reguleringsplan tar utgangspunkt i utarbeidet skisseprosjekt, slik det er beskrevet i kapittel 2.1. 
og viser den tomten som er nødvendig for utbygging av beredskapssenteret. Reguleringsplanen gir noe 
videre rammer enn det som beskrives i skisseprosjektet, både for å gi mulighet for videre bearbeidelse i 
prosjekteringsfasen og for å gi rom for å innpasse fremtidige og uforutsette arealbehov.  
Det er viktig å ta høyde for at beredskapssenteret kan videreutvikles slik at politiet skal kunne møte 
endringer i det generelle trusselbildet i samfunnet. 

2.2.1 Beredskapssenterets tomt 
Beredskapssenterets utbyggingsområde reguleres som Bebyggelse og anlegg – annen offentlig og privat 
tjenesteyting med et totalt areal på 387 dekar. Det tillates oppført bygninger og anlegg for politiets nasjonale 
beredskapssenter, inkludert helikopterplass, skytebaner, anlegg for utendørs trening og lager for 
sprengstoff. 
 
Maksimal samlet utnyttelse i bruksareal (BRA) innenfor alle felt er 45.000 m2. Bestemmelsene fordeler ikke 
bruksarealet på de enkelte felt. I beregningen av bruksareal skal ikke areal under bakkeplan og 
teoretiske/tenkte plan for rom med stor takhøyde medregnes. Parkeringsplasser inngår i beregning av 
bruksarealet. Maksimal utnyttelse tilsvarer bygninger, anlegg og parkering som vist i skisseprosjektet med 
33.000 m2, samt en fremtidig utvidelse på inntil 12.000 m2, som det er tatt høyde for i temautredning om 
trafikk og landskap. Utvidelsen er vist i figur 2-15 og i illustrasjonsheftet. Tiltak som kommer i konflikt med 
helikopterplassens sikkerhetssoner, dvs. inn- og utflygingsflater og sideflater, tillates ikke. 
 
Tomten er delt i fire ulike byggesoner som avspeiler den funksjonsfordelingen som har ligget til grunn bl.a. 
for konsekvensutredningen for helikopterstøy og skyte- og øvingsstøy: 

• BAT1 – 213 dekar, hvor det tillates oppført bygninger og anlegg for beredskapssenteret, med 
unntak av helikopterplass, utendørs skytebane, øvingsområde for strid i bebygd område og 
skytehus. Hangar og verksted for helikoptre er tillatt innenfor feltet. Bebyggelsen skal tilpasses 
terrenget og mønehøyde er begrenset oppad til kote +165. Det er i tillegg tillatt å føre opp tekniske 
tårn og master med en maksimal høyde opp til kote +176. 

• BAT2 – 23 dekar, hvor beredskapssenterets helikopterplass, dvs. avgangs- og landingsområde 
og helikopteroppstillingsplasser med tilhørende driftstekniske funksjoner, skal anlegges. Øvrige 
bygninger og anlegg tillates ikke. 

• BAT3 – 117 dekar, hvor beredskapssenterets tre utvendige skytebaner, SIBO-anlegg og skytehus 
kan anlegges. Øvrige bygninger og anlegg tillates også innenfor feltet med unntak av 
helikopterplass. For sone BAT3 stilles det krav til at skyteretning på utendørs 200 meter og 100 
meter skytebane skal være mot sør til sørøst og utvendig 50 meter skytebane mot nordøst til 
sørøst, slik det har ligget til grunn for støyberegningene i konsekvensutredningen. Rundt 
skytebanene skal det etableres ca. 10 meter høye støyvoller. Det skal også etableres overbygging 
av standplass og eventuelt andre tiltak som samlet reduserer støy slik at grenseverdiene i 
retningslinje T-1442 innfris uten at det er behov for tiltak på omkringliggende bebyggelse.  
Mønehøyde på bebyggelsen innenfor feltet er begrenset oppad til kote +155, unntatt for spesielle 
tårnkonstruksjoner, slik som klatretårn, og tekniske konstruksjoner, der det tillates mønehøyde 
opp til kote +165.  

• BAT4 – 34 dekar på østsiden av E6, hvor det kan anlegges utrykningsvei til E6 mot nord med 
tilhørende bommer, porter og inngjerding. Utrykningsveien kobles til påkjøringsrampe ut på E6. 
Byggeplan for utrykningsveien med tilhørende anlegg skal være godkjent av Statens vegvesen 
før igangsettingstillatelse for utrykningsveien kan gis.  

 

Deler av feltene BAT1-3 ligger innenfor 100 meter byggegrense langs E6. Bygninger er derfor ikke tillatt 
innenfor disse sonene, men det tillates anlagt skytebaner med tilhørende støyskjerming, helikopterplass, 
anlegg for skjerming mot innsyn og perimetersikring med gjerder, overvåkning og inspeksjonsvei. 
Helikopterplass og skytebane skal ikke anlegges nærmere E6 enn 50 meter. Før det gis rammetillatelse 
for tiltak innenfor byggegrensen skal plassering være forelagt Statens vegvesen til uttalelse. 
 
Utomhusarealene, bebyggelsen og de øvrige søknadspliktige anleggene skal utformes med vekt på 
funksjonelle og estetisk gode løsninger. Terrengtilpasning og hensynet til de nærliggende natur- og 
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friluftsområdene skal vektlegges. Dette skal dokumenteres i utomhusplan og annen 
tegningsdokumentasjon til søknad om rammetillatelse. 
 
Rundt beredskapssenteret vil det bli oppført et gjerde. På plankartet er gjerdets plassering angitt, men det 
tillates mindre avvik fra denne plasseringen. I skisseprosjektet er det vist at gjerdet utformes som et tre 
meter høyt flettverksgjerde. Det skal anlegges en enkel inspeksjonsvei langs innsiden av gjerdet. 
 
Innenfor beredskapssenterets utbyggingsområde vest for E6 (BAT1-3) inngår seks ulike hensynsoner: 

• Hensynsone for bevaring av naturmiljø (H 560) reguleres mot Snipetjern i vest, som buffersone 
for å ivareta naturverdiene ved tjernet. Hensynssonen ligger innenfor beredskapssenterets 
utbyggingstomt, men terreng og vegetasjon skal bevares. I hensynssonen inngår bevaring av 
kantvegetasjonen langs vassdraget. 

• Hensynssone for bevaring av landskap (H 550-1) er en videreføring av hensynssonen for 
bevaring av naturmiljø nordover for Snipetjern. Dette er en buffersone hvor hensikten er å bevare 
vegetasjonsbeltet og landskapsbildet. Hensikten er også å skjerme beredskapssenteret fra de 
omkringliggende turområdene og hindre innsyn. Denne sonen skal fremstå som et 
vegetasjonsbelte, men bygningsmessige og anleggstekniske tiltak, skjøtsel, gjerder og 
inspeksjonsveier tillates etablert under forutsetning om at vegetasjonsbeltet ikke brytes. 

• Hensynssone for bevaring av landskap (H550-2) er en videreføring av hensynssonen for bevaring 
av naturmiljø sørover langs Snipetjernsbekken. Sonen har en bredde på 10 meter, og hensikten 
er å bevare og eventuelt utvikle kantvegetasjonen langs vassdraget. Dersom det er behov for å 
gjøre inngrep i den eksisterende kantvegetasjonen, skal vegetasjonen reetableres.  

• Faresone flomfare (H 320) reguleres for områder lavere enn kote +135. Dette er områder som 
kan være flomutsatt ved en 1000-års flom. Det er fastsatt særskilte krav til sikkerhet mot flom for 
nasjonale beredskapsinstitusjoner, som sier at byggverk for nasjonale beredskapsinstitusjoner 
ikke skal plasseres i flomutsatt område. Flomsonen er fastsatt på grunnlag av en 
vannlinjeberegning som inngår i risiko- og sårbarhetsanalysen. Flomsonen vil i stor grad 
overlappe hensynsonen for bevaring av naturmiljø. Dersom det skal anlegges bygninger, anlegg, 
kjøreveier eller parkering innenfor sonen, må disse sikres slik at de ikke settes ut av funksjon ved 
en flom.  

• Hensynssone bevaring av kulturmiljø (570-1) reguleres som vern av tuften etter låven på den 
gamle husmannsplassen Taraldrudhytta. Bebyggelsen er i svært dårlig forfatning og tillates revet, 
men det forutsettes at tuften etter låven bevares. For å sikre at rivningsprosessen gjennomføres 
på en slik måte at tuften ikke skades, stilles det krav til at rivesøknad skal inneholde beskrivelse 
av rivemetode. Det stilles også krav om at det skal utarbeides kulturminnefaglig dokumentasjon 
av låven før den rives. 

• Hensynssone bevaring av kulturmiljø (570-2) reguleres som vern av restene etter en potetkjeller, 
hvor Hjemmefronten hadde våpenlager under 2. verdenskrig. Stedet vil ikke bli tilgjengelig for 
allmenheten. Det er satt opp en minnestein ved krigsminnet som tillates flyttet til et sted utenfor 
beredskapssenterets område, dersom det viser seg nødvendig. Ny plassering skal drøftes med 
berørte interesseorganisasjoner (HV og Oppegård historielag). Restene etter potetkjelleren skal 
fortrinnsvis bevares. Potetkjelleren ligger nær den planlagte helikopterplassen og dersom den må 
fjernes, skal det som minimum utarbeides kulturminnefaglig dokumentasjon av kulturminnet. 

2.2.2 Atkomstveier  

Hovedatkomst 
Atkomst til beredskapssenteret vil bli via ny arm på eksisterende rundkjøring i Taraldrudkrysset. Dette vil 
være hovedatkomst som benyttes til inn- og utkjøring i daglig bruk. Atkomstveien vil bli lagt på fylling 
gjennom faresone for flom nord for rundkjøringen, slik at den ikke vil være flomutsatt. Statens vegvesen 
skal godkjenne byggeplan for hovedatkomst. 

Utrykningsvei 
Et beredskapssenter har i tillegg behov for flere utkjøringsmuligheter, både for å sikre rask utrykning og i 
tilfeller der hovedatkomst kan være blokkert. Mot nord kan det anlegges en utrykningsvei direkte til E6 i 
retning Oslo og Gardermoen. Denne veien vil benytte eksisterende driftsbru over E6, og følge terrenget øst 
for E6 gjennom felt BAT4 bak Taraldrud kontrollstasjon. Utrykningsveien vil deretter knytte seg på 
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kontrollstasjonens påkjøringsrampe ut på E6. Utrykningsveien vil bli sikret med bom ved kontrollstasjonen 
for å hindre innkjøring. I tillegg etableres det en bom på utkjøring fra kontrollstasjonen. Bommene settes i 
system, slik at trafikk fra kontrollstasjonen blir stanset i en utrykningssituasjon. Statens vegvesen skal 
godkjenne byggeplan for utrykningsveien. 

Gang- og sykkelvei 
Det reguleres gang- og sykkelvei langs Snipetjernbekken mellom beredskapssenteret og planavgrensning 
i sør. Gang- og sykkelveien er plassert i samme trasé som dagens grusvei langs bekken. Den skal ha 
bredde 3 meter og skal sikre tilrettelagt tilkomst for gående og syklende mellom beredskapssenteret og 
Taraldrudveien. Etablering av gang- og sykkelveien tar høyde for at det i en fremtidig situasjon kan bli 
etablert kollektivholdeplasser i Taraldrudveien/ Taraldrudkrysset. 

2.2.3 Parkering 
Innenfor utbyggingsområdet for beredskapssenteret, men utenfor hovedporten, vil det bli etablert 
parkeringsplass for besøkende og snumulighet. I tilknytning til hovedporten skal det også anlegges område 
for varelevering. 
 
Ved hovedbygg kan det etableres parkeringsplasser for ansatte på terreng. Reguleringsbestemmelsene 
fastsetter ikke krav til antall parkeringsplasser. Det vil være bestemmelsene om parkering i kommuneplan 
for Ski, § 13, som vil gjelde. Denne angir minstekrav til parkering for både tjenesteyting og for 
næringsvirksomhet. 
 
I tillegg til parkering for besøkende og ansatte vil det bli etablert oppstillingsplasser for tjenestebiler inne på 
senteret. 

2.2.4 Taraldrudåsen 
Taraldrudåsen var i en tidlig planfase påtenkt som øvingsområde for politiet. Arbeidet med skisseprosjektet 
har imidlertid vist at politiet vil få tilfredsstillende øvingsområder innenfor beredskapssenterets tomt. Det er 
derfor ikke lenger aktuelt å regulere Taraldrudåsen som tomt for beredskapssenteret, men det er av stor 
betydning å bevare skogen som skjermende element, for å hindre innsyn til politiets øvelser i 
beredskapssenteret på vestsiden av E6.  
 
Et område på 192 dekar reguleres derfor som sikringssone (H 190), med bestemmelser som forutsetter at 
hogst av skogen ikke kan skje uten tillatelse fra politiet og at politiet i perioder har adgang til midlertidig å 
avstenge området for publikum. Telting eller annet varig opphold tillates ikke.  
 
Det skal ikke oppføres bygninger eller anlegg i området, og arealbruk reguleres derfor til landbruks-, natur- 
og friluftsformål, samt reindrift – friluftsområde. For å hindre innsyn til beredskapssenteret fra det åpne feltet 
under høyspenningsanlegget (420 kV linjen Follo – Frogner), tillates det oppført gjerde. Gjerdet kan 
plasseres maksimalt 10 meter øst for faresonen. Gjerdet må kobles til eksisterende viltgjerde langs E6 og 
utformes som viltgjerde, slik at vilt ikke skal kunne passere, grave seg under eller hoppe over det. 
Eksisterende viltgjerde på strekningen skal deretter fjernes, slik at vilt ikke risikerer å bil fanget innenfor 
gjerdene. Gjerdet vil ikke hindre ferdsel langs blåmerket tursti over Taraldrudåsen. 
 
Det reguleres en 38 m bred faresone for høyspenningsanlegg H370 langs linjen. Innenfor denne sonen 
skal alle terrengmessige og anleggsmessige tiltak godkjennes av linjeeier Statnett. 

2.2.5 Turveikorridoren ved Taraldrudkrysset 
Høringsuttalelsene etter kunngjøring av igangsatt planarbeidet, ga et tydelig signal om viktigheten av å 
opprettholde gode turveiforbindelser fra Oppegårdmarka og inn mor Sørmarka. Dette ble ytterligere 
bekreftet gjennom de to medvirkningsverkstedene som ble gjennomført i januar 2017 (se kap. 5.3). 
 
Det er først og fremst turveien som krysser over E6 ved Taraldrudkrysset som det er viktig å bevare på en 
god måte. 
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For å ivareta denne turveien på en best mulig måte, reguleres et 150 meter bredt turdrag som LNFR-
område friluftsformål. Turveien reguleres i 4 meter bredde (+1 m forsterket sidefelt) gjennom området, fra 
Fløisbonnveien, på bru over beredskapssenterets hovedatkomstvei og frem til eksisterende bru over E6. 
Det har vært viktig å tilrettelegge dette som en turvei som kan prepareres som skiløype om vinteren. Det 
forutsettes derfor at turveibrua dimensjoneres for løypemaskin – dvs. at den dimensjoneres for 10 tonn 
totalvekt. Den eksisterende turveibrua over E6 er dimensjonert slik at den tåler belastningen av en 
løypemaskin og skiløypenettet kan dermed legges over bruene. Dagens løsning med skiløype som krysser 
under E6, kan dermed unngås. Det har kommer mange innspill på at dette har vært en utilfredsstillende 
løsning.  
 
Det stilles krav i bestemmelsene om at turvei og turveibru skal være opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse for beredskapssenteret. 
 
I anleggsperioden må det tilrettelegges en sikker turveimulighet fra Fløisbonn til kryssing over E6 ved 
Taraldrudhytta. 
 
Innenfor friluftsområdet/turdraget skal eksisterende kantvegetasjon langs Snipetjernsbekken bevares, dvs. 
vegetasjonen mellom bekken og eksisterende grusvei. Dersom det må gjøres inngrep i kantvegetasjonen 
i anleggsperioden, skal kantvegetasjonen reetableres. 
 
Områder i friluftsområdet der det må gjøres inngrep i anleggsperioden, skal istandsettes. Dette skal utføres 
etter prinsippene om naturlig revegetering. 

2.2.6 Naturområdet ved Snipetjern og to gårdsdammer 
Snipetjernområdet har store naturverdier, og dette området er kartlagt som naturtypelokalitet og viltområde. 
Viltverdiene er i større grad knyttet til sumpskogen hvor dvergspett ser ut til å være årviss og det er trolig 
at den hekker her. Området reguleres derfor som LNFR-område naturvern.  
I tillegg reguleres en buffersone inn på beredskapssenterets tomt som hensynssone bevaring av naturmiljø 
(H 560) - se kap 2.2.1. 
 
Selve tjernet har ikke store verdier og reguleres som naturområde i sjø og vassdrag. 
 
To dammer innenfor planområdet er angitt som viktig (B) naturtypelokalitet fordi det finnes salamander der. 
Dammen som ligger sør for Taraldrudhytta vil ligge i turveidraget og reguleres med hensynssone bevaring 
av naturmiljø (H 560).  
 
Gårdsdammen ved Taraldrud gård ligger inne på beredskapssenterets tomt og kan på sikt bli nødvendig å 
fjerne. Dersom dette skjer, bør det etableres en eller flere nye dammer som erstatning. Denne eller disse 
dammene kan for eksempel plasseres i randsonen ved Snipetjern. Man bør i tillegg flytte vannmassene og 
deler av bunnen av dammen og vannplantematerialet, slik at man i størst mulig grad flytter artsmangfoldet. 
Gårdsdammen reguleres med bestemmelsesområde #1 som stiller krav om at det skal bygges en 
erstatningsdam, dersom dammen ikke kan bevares. 

2.2.7 Kulturmiljø 
Reguleringsbestemmelsene viderefører krav i kulturminnelovens § 8 om at dersom det i anleggsperioden 
påtreffes automatisk fredete kulturminner, skal dette varsles kulturminnemyndigheten med det samme og 
arbeid som kan berøre kulturminnet stanses. 
 
Et område øst for E6 reguleres med båndleggingsone, H730, etter lov om kulturminner. Arealet der 
reguleres til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift – friluftsformål og omfattes av markaloven. 
Dette sikrer et generelt byggeforbud. 
 
Akershus fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser i den delen av planområdet som 
ligger vest for E6. Det ble kartlagt seks automatisk fredete kulturminner som må frigis. Disse er markert 
med bestemmelsesområde #2-7. Det forutsettes at Riksantikvaren gir dispensasjon fra kulturminnelovens 
§ 4 for automatisk fredete kulturminner (bestemmelsesområde #2-7). Bestemmelsene er utformet i henhold 
til dette. 
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På Taraldrud gård ligger tre verneverdige bygninger som det er nødvendig å fjerne for å etablere 
beredskapssenteret: våningshus og låve på Taraldrud søndre og stabbur på Taraldrud nordre.  
Våningshuset og stabburet er i reguleringsplanen markert som bestemmelsesområde #8 og skal flyttes ut 
av planområdet til annen egnet plassering. Det samarbeides med Ski og Oppegård kommune for å finne 
en god løsning på dette. Flytting vil også skje i samråd med Akershus fylkeskommune. Låven er markert 
som bestemmelsesområde #9, og før denne kan rives skal det utarbeides kulturminnefaglig dokumentasjon 
av bygningen. 
 
Taraldrudhytta er en gammel husmannsplass, men bebyggelsen er i dårlig forfatning og til dels av nyere 
dato og tillates fjernet. Låven er et laftebygg av eldre dato, men er svært ødelagt. Det forutsettes at tuften 
etter låven bevares som kulturminne. Taraldrudhytta reguleres derfor med bevaringssone for kulturmiljø 
H570_1.  
 
Ved Taraldrud gård er det reist en minnestein ved en potetkjeller som reguleres til bevaringssone for 
kulturmiljø H570_2. Disse er nærmere beskrevet i kapittel 2.2.1 under hensynssoner. 

2.2.8 Rekkefølgebestemmelser 
I reguleringsbestemmelsene er det innarbeidet rekkefølgebestemmelser som knytter gjennomføring av 
ulike deler av anlegget til bestemte trinn i godkjenningsprosessen:  

Igangsettingstillatelse 
Før det kan gis igangsettingstillatelse, skal tiltak for sikring av vilt være gjennomført. De aktuelle tiltakene 
er beskrevet i miljøoppfølgingsplanen, og omfatter oppsetting av viltgjerde i anleggsfasen som sikrer at vilt 
ikke forviller seg ut på E6, samt tiltak langs Taraldrudveien nærmest rundkjøring i Taraldrudkrysset.  

Brukstillatelse 
Før det gis brukstillatelse for beredskapssenteret, skal turvei med bru over atkomstvei være etablert og det 
tilhørende friluftsområdet (LF2) være istandsatt og beplantet i henhold til utomhusplan som skal sendes inn 
sammen med søknad om rammetillatelse. Dersom det søkes om brukstillatelse i vinterhalvåret (oktober til 
mars), kan opparbeidelse av friluftsområdet ferdigstilles i løpet av den påfølgende sommeren. 

Anleggstrafikk, rekkefølge i tid 
Anleggstrafikk på Fløisbonnveien skal begrenses og det skal søkes å forkorte perioden hvor 
anleggstrafikken er nødt til å benytte denne veien. Det stilles derfor krav om at det ikke tillates anleggstrafikk 
på Fløisbonnveien når midlertidig eller permanent atkomst fra Taraldrudveien eller Taraldrudkrysset er 
etablert. Fløisbonnveien tillates ikke brukt til å frakte overskuddsmasser ut av anlegget. 

2.2.9 Dokumentasjonskrav i bestemmelsene 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal foreligge dokumentasjon på bestemte temaer ved 
ulike faser i den kommende byggesaken. Dokumentasjonen skal godkjennes av kommunen før eller i 
forbindelse med de angitte fasene i byggesaksbehandlingen. 

Dokumentasjonskrav knyttet til rammetillatelse 
Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan som angir tiltak som skal gjennomføres i byggeprosessen eller i 
ferdig anlegg. Tiltakene kan erstattes av andre tiltak som ivaretar de samme hensynene. Til søknad om 
rammetillatelse skal det dokumenteres hvordan hensyn og tiltak i miljøoppfølgingsplanen skal ivaretas i 
detaljprosjektering og byggeprosess.  
 
Det skal foreligge en rammeplan for teknisk infrastruktur som beredskapssenteret skal kobles til. Dette 
omfatter tilkobling til vann- og avløpsnett, samt el-forsyning. Løsning for vannforsyning skal ta hensyn til at 
det sikres tilstrekkelig kapasitet for brannslukking.  
 
Det skal gjennomføres supplerende geotekniske undersøkelser. Undersøkelsene skal også inneholde 
kartlegging av eventuell forurenset grunn og eventuell alunskifer ved atkomstveien. 
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Det skal foreligge en utomhusplan som viser hvordan utomhusarealene i utbyggingsområdet og 
friluftsområdet ved turveien skal utformes. 

Dokumentasjonskrav knyttet til igangsettingstillatelse 
Det skal foreligge en plan for overvannshåndtering i både anleggsfasen og i ferdig anlegg. Planen skal 
omfatte beskrivelse av hvordan overvann håndteres lokalt og hvordan flomveier ivaretas. I tillegg skal det 
beskrives hvilke tiltak som skal sikre at avrenning fra eiendommen ikke endres i omfang som en 
konsekvens av utbyggingen og ikke medfører forurensning. Kravene til overvannshåndtering følger av egen 
reguleringsbestemmelse. 
 
Det skal foreligge en samlet plan for anleggsvirksomheten. Planen skal redegjøre for: 

• Beskrivelse av hvordan og i hvilken rekkefølge anleggsvirksomheten skal gjennomføres.  
• Riggplan med angivelse av plassering av riggområde, brakker for prosjekt- og byggeledelse, 

inngjerdet område, parkering etc. 
• Beskrivelse av omfang av anleggstrafikk, parkering og kjøreruter inn og ut av anlegget.  
• Beskrivelse av hvordan turveier skal opprettholdes i anleggsperioden, med nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak og behov for midlertidig omlegging. 
• Massehåndteringsplan som redegjør for hvor og hvordan rene og forurensede overskuddsmasser 

skal håndteres.  
• Redegjørelse for og beregning av støy som følge av anleggsvirksomheten. Beskrivelse av 

støyreduserende tiltak som skal etableres for å innfri reguleringsbestemmelsenes krav til 
grenseverdier for anleggsstøy.  

• Redegjørelse for tiltak som skal begrense spredning av støv som følge av anleggsvirksomheten. 
• Beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres for å hindre forurensende utslipp til vassdrag og 

grunn.  
• Plan som viser naturområder og verdifull vegetasjon som skal beskyttes særskilt i 

anleggsperioden. 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse for anleggsfasen. 
• Beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres for å sikre at krav i gjeldende lover og forskrifter 

ivaretas.  
• Beskrivelse av hvordan naboer, skoler, barnehager og andre relevante skal informeres i 

anleggsperioden. 

2.2.10 Sikkerhet 

Sikringssone for å hindre innsyn og hogst 
På Taraldrudåsen reguleres en sikringssone som har til hensikt å bidra til å hindre innsyn til 
beredskapssenteret. Sikringssonen stiller krav om at hogst og skjøtsel av skogen bare tillates etter avtale 
med politiets nasjonale beredskapssenter. Hensikten med bestemmelsen er å sørge for at skogsbeltet 
opprettholdes og begrenser innsyn til beredskapssenteret. Innenfor sikringssonen er telting og varig 
opphold ikke tillatt, og politiet har ved særskilte behov anledning til å avstenge området for publikum i 
begrensede perioder. Dette er særlig aktuelt ved enkelte øvelser inne på beredskapssenteret der det stilles 
strengere krav til innsynsskjerming. Avstengingen vil bli gjennomført med at det settes ut vakter i området.  

2.2.11 Miljøkrav 

Miljøoppfølgingsplan 
Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan som følger som vedlegg til reguleringsplanforslaget. 
Miljøoppfølgingsplanen skal bidra til at nødvendige miljøhensyn som kreves gjennom lover, forskrifter og 
overordnede føringer, samt identifiseres gjennom konsekvensutredningen, blir ivaretatt og følges opp med 
konkrete tiltak og virkemidler. Avbøtende tiltak beskrevet i konsekvensutredningen er innarbeidet i 
miljøoppfølgingsplanen. Tiltakshaver har ansvar for å gjennomføre tiltakene eller dokumentere hvordan 
hensynene kan ivaretas på annen måte. Miljøoppfølgingsplanen skal legges til grunn for det videre arbeidet 
med detaljprosjektering og gjennomføring av tiltaket. 
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Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal dokumenteres 
hvordan hensyn og tiltak i miljøoppfølgingsplanen skal ivaretas gjennom byggeprosjektet. Ved behov kan 
det være aktuelt i samråd med kommunen å detaljere miljøoppfølgingsplanen ytterligere.  

Forurensning 
I både anleggsperioden og driftsperioden skal oppbevaring og påfylling av drivstoff, oljer, kjemikalier etc. 
håndteres slik at det ikke kan oppstå lekkasje ned i grunnen eller ut i vassdraget. Konkrete tiltak for å sikre 
dette er beskrevet i miljøoppfølgingsplanen. 
 
Det skal etableres tiltak som sørger for at avrenning fra områder der det kan finnes rester etter sprengstoff 
og ammunisjon, slik som på skytebane, SIBO-anlegg og skytehus, ikke kan lekke ut i Snipetjernvassdraget. 
Miljøoppfølgingsplanen foreslår mulige tiltak, men endelige løsninger må detaljprosjekteres. 
 
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal det sikres beredskap mot og håndtering av eventuelle 
forurensninger. Dersom det under utgraving påtreffes forurenset grunn, skal denne håndteres på 
forskriftsmessig måte og leveres til godkjent deponi.  

Massehåndtering 
Matjord fra landbruksarealene innenfor utbyggingsområdet skal fortrinnsvis benyttes innenfor anlegget. 
Ved overskudd av matjord skal denne tas særskilt vare på og tilføres jordbruksarealer utenfor planområdet 
med behov for jordforbedringstiltak. Fortrinnsvis skal den matjorda innenfor planområdet som er klassifisert 
med høyest kvalitet brukes til jordforbedring av jordbruksarealer utenfor planområdet. 
 
For øvrige løsmasser og bergmasser skal det fortrinnsvis arbeides for massebalanse i anlegget, slik at 
behovet for inn- og utkjøring av masser reduseres. 

Overvannshåndtering 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at avrenning fra utbyggingsområdet BAT til Snipetjern ikke skal 
endres i omfang som en konsekvens av utbyggingen. Dette gjelder både for anleggsfasen og ferdig bygget 
beredskapssenter. Overvannet skal fordrøyes og om nødvendig renses lokalt og tillates ikke ført inn på 
kommunal overvanns- eller spillvannledning. Flomveier skal følge naturlige terrengformasjoner og holdes 
åpne. 
 
Det skal utarbeides en plan for overvann for både anleggsfasen og ferdig bygget situasjon som skal 
godkjennes i kommunen. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før planen er godkjent. Planen skal omfatte 
tiltak for å sikre at avrenning ikke fører med seg forurensninger til vassdraget. Aktuelle tiltak er beskrevet i 
miljøoppfølgingsplanen. 

Støyreduserende tiltak 
Reguleringsbestemmelsene gjør grenseverdiene i tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen T-1442/2016 og veileder M128/2014 gjeldende for støyreduserende tiltak ved 
beredskapssenteret. Boliger eller annen støyfølsom bebyggelse skal ikke utsettes for støy over 
grenseverdiene i tabell 3. Retningslinjen T-1442 gir ikke grenseverdier for eksplosiver. Derfor legges 
grenseverdiene for skytebaner til grunn for støy fra eksplosiver. I reguleringsbestemmelsene fastsettes at 
støyberegning av slike støykilder metodisk skal beregnes slik det er utført i konsekvensutredningen for 
støy.  
 
I konsekvensutredningene for helikopterstøy og for skyte- og øvingsstøy er grenseverdiene i retningslinjene 
og veilederen lagt til grunn for beregningene. Kommuneplan for Ski stiller også krav til at oppdaterte 
støyberegninger skal utarbeides til byggesøknad. De gjennomførte støyberegningene viser at det er mulig 
å tilfredsstille grenseverdiene uten at boliger og annen støyfølsom bebyggelse blir liggende i områder der 
grenseverdiene overskrides (gul sone).  
 
I reguleringsplanen er de støygenererende aktivitetene som helikopterplass, utendørs 200-meter, 100-
meter og 50-meter skytebane, SIBO-anlegg og skytehus plassert, slik det er forutsatt i 
konsekvensutredningen om støy. Rundt skytebanen skal det etableres ca. 10 meter høy støyvoll og andre 
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tiltak, slik som overbygging av standplass, som samlet reduserer støy slik at grenseverdiene i retningslinje 
T-1442 innfris uten at det er behov for tiltak på omkringliggende bebyggelse. 
Skyteretning på skytebanene er fastsatt i bestemmelsene slik det er lagt til grunn for støyutredningen. 
 
Nødvendige støyreduserende tiltak innenfor planområdet skal etableres før det gis brukstillatelse for 
beredskapssenteret. 
 
Tidsbegrensning av støy fra skyting og øvelser 
De gjennomførte støyberegningene viser at grenseverdiene for støy kan tilfredsstilles for boliger og annen 
støyfølsom bebyggelse uten annen tidsbegrensning enn det som fremgår i retningslinje T-1442/2016.    
 
Støy fra skyte- og øvingsvirksomheten vil imidlertid bli belastende for friluftsområdene. I 
konsekvensutredning om friluftsliv er det derfor anbefalt å tidsbegrense skyte- og øvingsvirksomheten til 
normal arbeidstid (se kap. 6.4).  
 
Politiet har gitt uttrykk for at en tidsbegrensing som ikke tillater skyte- og øvingsaktiviteter på kveldstid, ikke 
er forenlig med den planlagte virksomhet på senteret og ønsker at reguleringsbestemmelsene skal gi 
mulighet til at det kan utføres skyte- og øvingsaktivitet utover normal arbeidstid. Det er utarbeidet to 
alternativer til bestemmelser om tidsbegrensning av skyte- og øvingsstøy som i ulik grad avveier politiets 
ønsker opp mot behovet for å skjerme omgivelsene mot støy: 
 

• Alternativ 1 tillater støy fra skyting og øvelser kun mellom kl. 0800-1700 mandag til fredag og 
1700-2000 to faste hverdager (mandag-torsdag) pr. uke. Med begrepet «faste hverdager» menes 
at de to ukedagene som tillates skal være gjentakende over lengre tid. Dersom fast ukedag skal 
endres, skal kommuner, beboere i nærheten og andre berørte varsles i god tid gjennom 
varslingstjeneste. Støy fra skyting og øvelser tillates ikke lør-, søn- og helligdager. 

• Alternativ 2 tillater støy fra skyting og øvelser kl. 0700-1900 mandag til fredag og inntil én fast 
hverdag (mandag-torsdag) pr. måned mellom kl. 1900-2300.  Dersom fast dag i måneden skal 
endres, skal kommuner, beboere i nærheten og andre berørte varsles i god tid gjennom 
varslingstjeneste. Støy fra eksplosiver tillates med overskridelser på inntil 10 dB over grenseverdi 
for maksimalstøy i T-1442 mellom kl. 1000 og 1400 inntil tre dager i uken (tirsdag-torsdag). Dette 
vil medføre at noe bebyggelse blir liggende i gul støysone som følge av støy fra eksplosiver i 
dette tidsrommet. Ingen bebyggelse skal ligge i rød støysone. Støy fra skyting og øvelser tillates 
ikke lør-, søn- og helligdager. 

 
Det er ikke foreslått å legge tidsbegrensninger på helikoptertrafikk, da det av beredskapshensyn er 
nødvendig at helikoptrene kan være operative hele døgnet. Inn- og utflygningstraseene for helikopter er 
imidlertid lagt slik at støy i boligområder blir minst mulig. 

Støy i anleggsfasen 
I anleggsfasen skal grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, tabell 4 og 5 gjelde. Før 
igangsettingstillatelse kan gis, skal det være gjennomført støyberegninger for anleggsfasen. Beregningene 
og nødvendige støyreduserende tiltak skal innarbeides i «Plan for anleggsvirksomheten». 

Luftforurensning 
I plan for anleggsvirksomheten skal behov for å iverksette tiltak mot spredning av støv vurderes, slik det er 
beskrevet i kapittel 6.2 og 6.3 i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Dette omfatter 
en avklaring av behov for tiltak gjennom vurdering av omfang av anleggsarbeider, anleggstrafikk, 
rivearbeider og knusearbeider, lokalisering av riggarealer og transportveier, potensialet for spredning av 
støv og vurdering av lokalklimatiske forhold. Det skal beskrives hvilke avbøtende tiltak som skal 
gjennomføres, dersom støvspredningen på lokaliteter der folk bor eller oppholder seg, overstiger 
timemiddelkonsentrasjon som er anbefalt i kapittel 6.3.  

Naturmiljø generelt 
I anleggsfasen skal naturvernområder, hensynssoner for naturmiljø og annen verdifull vegetasjon beskyttes 
med midlertidig gjerde, for å hindre eventuelle skader. 
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Tiltak for å sikre vilt i området er beskrevet i miljøoppfølgingsplanen og skal være gjennomført før det kan 
gis igangsettingstillatelse. 

2.2.12 Faktaopplysninger 

Arealer 
Tabell 2-1 Oversikt over størrelse på regulerte hovedformål 

Formål Areal (daa) 
Hovedformål  
Bebyggelse og anlegg  387 daa 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  2 daa 
Grønnstruktur 1 daa 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 253 daa 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 8 daa 
Planområdet totalt 651 daa 

 
Området på grunnen (vertikalnivå 2) og over grunnen (vertikalnivå 3) foreslås regulert som angitt: 

Tabell 2-2 Arealfordeling ulike reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder. 

Hovedformål Underformål Felt Areal (m2) 
Vertikalnivå 2:    
Bebyggelse og anlegg Annen offentlig eller privat tjenesteyting - 

beredskapssenter 
BAT1 
BAT2 
BAT3 
BAT4 

213 030 m2 

22 929 m2 

116 896 m2 

33 944 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Kjørevei – privat hovedatkomst 
Gang- og sykkelvei - offentlig 

SKV 
SGS 

1 301 m2 

424 m2 
Grønnstruktur Turvei GT 1 246 m2 
Landbruks-, natur- og 
friluftsformål, samt reindrift 

Friluftsformål - Taraldrudåsen 
Friluftsformål - Turdrag ved Taraldrudhytta 
Naturvern – Strandsone ved Snipetjern 

LF1 
LF2 
LNA 

218 919 m2 

25 334 m2 

9 089 m2 
Bruk og vern av sjø og 
vassdrag, med tilhørende 
strandsone 

Naturområde i sjø og vassdrag - Snipetjern VNV 
 

7 846 m2 

Hensynssoner Sikringssone – Taraldrudåsen  
Faresone – Flomfare 
Faresone – Høyspenningsanlegg 
Sone med angitte særlige hensyn – hensyn 
landskap 
Sone med angitte særlige hensyn – hensyn 
landskap 
Sone med angitte særlige hensyn – bevaring 
naturmiljø 
Sone med angitte særlige hensyn – bevaring 
naturmiljø 
Sone med angitte særlige hensyn – bevaring 
kulturmiljø 
Sone med angitte særlige hensyn – bevaring 
kulturmiljø 
Båndleggingsone – båndlegging etter lov om 
kulturminner 

H190 
H320 
H370 
H550_1 
 
H550_2 
 
H560_1 
 
H560_2 
 
H570_1 
 
H570_2 
 
H730 
 

192 030 m2 

71 812 m2 

41 307 m2 

38 038 m2 

 

1 232 m2 

 
24 572 m2 

 

350 m2 

 

3 404 m2 

 

419 m2 

 

14 436 m2 

Bestemmelsesområder  #1-9 25 281 m2 
Vertikalnivå 3:    
Grønnstruktur Turvei på bru GT_B 120 m2 

2.3 Illustrert forslag til beredskapssenter 
Illustrasjonene viser det anbefalte skisseprosjektet for beredskapssenteret. Skisseprosjektet ligger innenfor 
rammene av planforslaget. Illustrasjonene er ikke juridisk bindende. Reguleringsplanen gir mulighet for 
utbygging av inntil 12.000 m2 (BRA) bygningsmasse på sikt, utover det som er vist i illustrasjonsplanen. 
Illustrasjonene vises i større format i eget illustrasjonshefte som er vedlegg til planforslaget.  



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 25 av 92 

 
Illustrert bebyggelse har et samlet bruksareal på ca. 33.000 m2 som inkluderer 5.000 m2 parkering på 
terreng. Bygningene i treningsområdet i nord har høyder opp til kote +152, samt kote +160 på et klatretårn. 
Bebyggelsen i området ved hovedbygg og hangar har høyder opp til kote +163. 
 

 
Figur 2-11 Illustrasjonsplan av skisseprosjektet. Nord er mot venstre på figuren. Figur: Nordic Office of 
Architecture/COWI 

 
Figur 2-12 Sammenstilling av illustrasjonsplan og plankart. Nord er mot venstre på figuren. Figur: Nordic Office of 
Architecture 

 



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 26 av 92 

 
Figur 2-13 Perspektiv av skisseprosjektet sett fra luften. Bebyggelsen på Bjørndal i Oslo kan sees i øvre billedkant. 
Figur: Nordic Office of Architecture 

 

 
Figur 2-14 Illustrasjon av mulig utforming av hovedbygg. Illustrasjonen viser hovedbyggets fasade mot sør. Figur: 
Nordic Office of Architecture 

 
Reguleringsplanforslaget har tatt høyde for at bygningsmassen ved beredskapssenteret skal kunne utvides 
i en fremtidig situasjon. Planforslaget har lagt til grunn en økning i antall kvadratmeter tilsvarende 
utvidelsene vist i figuren under. Konsekvensutredning for bebyggelse og landskap og for trafikk, som er de 
størrelsesavhengige temautredningene, har tatt høyde for en slik utvidelse. Utvidelsene omfatter ca. 10.000 
m2 økt bygningsmasse ved hovedbygg og hangar, samt ca. 2.000 m2 økt bygningsmasse ved 
treningsområdet som sees i bakgrunnen på figurene. 
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Figur 2-15 Illustrasjon av utvidelsesmulighet for hovedbygget. Skisseprosjektet til venstre. En mulig utvidelse av 
anlegget til høyre. Figur: Nordic Office of Architecture 

2.4 Vurderte alternativer 
I en innledende fase av skisseprosjektet er det gjennomført en studie av ulike plasseringer av bygg og 
anlegg på tomten. Helikopterlandingsplassens plassering har gjennom denne studien vist seg som en viktig 
premissgiver, fordi denne må plasseres høyt i terrenget slik at kravene om hinderfrie soner rundt 
landingsplassen kan tilfredsstilles. Landskapsryggen der Taraldrud gård ligger i dag, tilfredsstiller disse 
kravene, og i det etterfølgende arbeidet er det blitt vurdert ulike varianter av helikopterlandingsplassens 
plassering i dette området. De øvrige funksjonene er deretter vurdert med mange ulike plasseringer, og 
hvilke konsekvenser dette vil ha for bl.a. funksjonalitet, støyutbredelse, landskapstilpasning og 
sikkerhetssoner.  
 

 
Figur 2-16 Det er gjennomført en bred alternativvurdering av funksjonenes plassering på tomten. Figuren viser et 
utdrag av vurderte alternativer. Helikopterlandingsplassens sikkerhetssoner har vært førende for endelig løsning. På 
figuren sees Snipetjern med lys blå farge, skytebane med grå farge og helikopterlandingsplass med hvit farge. Figur: 
Nordic Office of Architecture/COWI 

 
Endelig organisering av bebyggelsen med formspråk, materialbruk etc. er fortsatt ikke besluttet og skal 
studeres videre i forprosjektarbeidet. 



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 28 av 92 

3 PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet og størrelse 

3.1.1 Beliggenhet i Osloområdet 
Planområdet ligger på Taraldrud, nordvest i Ski kommune, på grensen mot Oppegård kommune i vest. 
Kommunegrensen mot Oslo ligger ca. 700 meter mot nord. Hele planområdet ligger i Marka. 
 
Avstand fra Oslo sentrum og Oslo lufthavn er hhv 17 km og 60 km. 

 
Figur 3-1 Taraldruds plassering i Osloområdet. Grønne områder illustrerer Marka. Figur: Asplan Viak. Kilde: 
Kartverket. 

3.1.2 Avgrensning av planområdet 
Planområdet omfatter to delområder som ligger på hver sin side av E6. Samlet areal er ca. 651 daa, der 
området vest for E6 er ca. 398 daa og området øst for E6 er ca. 253 daa. 
 
Planområdet vest for E6 avgrenses av eiendomsgrensen til Taraldrud gård (gnr/bnr 105/1) i nord, 
kommunegrensen mot Oppegård i vest, Taraldrudveien i sør og E6 i øst.  
 
Planområdet øst for E6 omfatter deler av Taraldrudåsen. Området avgrenses av E6 i vest og i øst går 
grensen ca. 50 meter øst for ryggen/høybrekket på Taraldrudåsen. I dette området vil det med unntak av 
etablering av en utrykningsvei ikke gjøres tiltak. Området vil normalt forbli åpent for publikum.  
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Figur 3-2 Planområdets avgrensning. Figur: Asplan Viak 
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3.2 Beskrivelse av planområdet og tilstøtende områder 

 
Figur 3-3 Panoramabilde av planområdet sett mot øst. Bjørndal til venstre i bildet og Taraldrudkrysset til høyre. 
Snipetjern sees i forgrunnen med Taraldrud gård like bak. Foto: Asplan Viak 

3.2.1 Bebyggelse og bruk 
Eiendommen Taraldrud gård består hovedsakelig av skog og ca. 125 daa dyrket mark. Den dyrkede 
marken ligger vest for E6, og er klassifisert som fulldyrket og lettbrukt, men med dårlig arrondering. Det er 
varierende dybde på jordsmonnet med en del grunne partier, samt åkerholmer og knauser mellom dyrket 
mark. Arealene brukes til kornproduksjon. På gården finnes seks bygninger, hvorav to våningshus, to 
driftsbygninger, stabbur og uthus. Tre av bygningene er SEFRAK-registrerte og har verneverdi. 
 
I tillegg til gården omfatter planområdet seks bolighus og én ubebygd tomt. På to av eiendommene drives 
det entreprenør- og anleggsgartnerfirma. Driftsbygningen ved Taraldrudhytta er SEFRAK-registrert og har 
verneverdi. 
 
I skogen mellom Taraldrud gård og bolighusene finnes rester av en potetkjeller som ble brukt som 
våpenlager for Milorg under andre verdenskrig. Ved potetkjelleren er det reist en bauta til minne om 
motstandsbevegelsens aktivitet i området. 

3.2.2 Landskapsformer og strukturer 
Den østlige delen av planområdet (Taraldrudåsen) er del av et større åsrygglandskap med tydelige nord-
sørgående hovedretning. E6 med tilhørende veianlegg og høyspenttrasé utgjør et tydelig brudd og barriere 
i landskapet. Vest for E6 skifter landskapet karakter til et småskala jordbrukslandskap med mindre 
markante åskammer. Taraldrud gård ligger i et bølgende landskap med markante åkerholmer mellom 
dyrket mark som faller mot Snipetjern i vest. Gårdens bebyggelse ligger på ca. kote +150 og Snipetjern 
ligger på kote +132. Store deler av området er skjermet fra omkringliggende områder av tett blandingsskog. 
Planområdet er omrammet av tydelige åsrygger, med Taraldrudåsen (kote +222) i øst og Snipeåsen (kote 
+162) i vest. 2 km nord for Taraldrud gård ligger Grønliåsen (kote +228) i Oslo kommune.  

3.2.3 Tilliggende områder og forbindelser gjennom området 
Vest for eiendommen ligger Snipetjernvassdraget, der tjernet og kantvegetasjonen er klassifisert som en 
svært viktig naturtypelokalitet. Selve tjernet ligger omgitt av tett skog. Snipetjernvassdraget er en del av 
nedbørsfeltet til Gjersjøen, som er drikkevannskilde for ca. 40.000 innbyggere i Follo.  
 
Skogsområdene på alle sider av beredskapssenteret er regionale friluftsområder som er spesielt verdifulle 
som nærfriluftsområder for østlige deler av Oppegård og sørlige deler av Oslo. Deler av området vil også 
være viktig for den fremtidige utviklingen på Gjersrud-Stensrud. Det finnes turveikryssinger over E6 nord 
for planområdet ved Åsland og i den sørlige delen av planområdet ved Taraldrudkrysset. Tur- og 
løypenettet som berøres i den sørlige delen av planområdet er en svært viktig del av friluftslivets 
infrastruktur som sikrer ferdsel over og under E6 og dermed knytter friluftsområder i Oppegård, Ski og Oslo 
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kommuner sammen. Om vinteren prepareres det i dag skiløype parallelt med Fløisbonnveien og under E6 
ved Taraldrudkrysset. Over Taraldrudåsen går en mye brukt blåmerket sti som forbinder områdene ved 
Oppegård stasjon med områdene rundt Klemetsrud i Oslo.  
 

 
Figur 3-4 Figuren viser merkende turveier og skiløyper gjennom og i nærheten av planområdet. Figur: Asplan Viak 

 
Det ligger flere boligområder i nærheten av Taraldrud. I vest ligger Ødegården, Hellerasten, Sofiemyr og 
Tårnåsen, som alle er i Oppegård. Disse ligger på vestsiden av Snipeåsen med en avstand på 600 m eller 
mer fra planområde. Boligområdet Bjørndal i Oslo ligger ca. 700 m nord for planområdet på et 
høyereliggende platå, men med lite innsyn til planområdet.  
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Figur 3-5 Avstand mellom planområdet og nærmeste boligbebyggelse. Figur: Asplan Viak. Kart: Kartverket 

 

3.2.4 Trafikkforhold 
E6 deler planområdet i en vestlig og en østlig del. Motorveien er en kraftig fysisk og visuell barriere og en 
vesentlig støykilde for bebyggelsen og de nærliggende skogsområdene. Taraldrudkrysset, sør for 
planområdet, er et fullverdig kryss på E6 med atkomst til flere områder i Oppegård. 
 
Taraldrud gård og den øvrige bebyggelsen i planområdet har i dag atkomst via Fløisbonnveien fra Sofiemyr 
i Oppegård. 
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I Assurdalen, øst for Taraldrudåsen, ligger turvei og hovedsykkelvei mellom Oslo sør og Langhus i Ski. I 
tillegg finnes det tilrettelagte gang- og sykkelveier ved Kongeveien på Sofiemyr vest for planområdet. Gang- 
og sykkelatkomst til Taraldrud er via Fløisbonnveien.  
 
Kollektivtilbudet i området er begrenset. Nærmeste kollektivholdeplass er Idrettsparken som ligger i krysset 
mellom Fløisbonnveien og fv. 129 Kongeveien. Gangavstand mellom Idrettsparken holdeplass og 
Taraldrud gård er ca. 1,7 km. Holdeplassen trafikkeres av to linjer, som begge har to avganger i timen i 
hver retning, og fire avganger i timen i rush. 

3.2.5 Miljøforhold 
Innenfor planområdet finnes det fire naturtypelokaliteter. To av disse ligger i tilknytning til 
Snipetjernvassdraget, og de to øvrige er gårddammer. Lokalitetene spenner fra lokalt viktig til svært viktig 
område.  
 
Planområdet ligger i nedbørsfeltet til Gjersjøen, som er drikkevannskilde for ca. 40 000 innbyggere i 
Oppegård og Ås. Greverudbekken, som Snipetjernsbekken renner ut i, er overvåket med årlig prøvetaking. 
Tilstanden i Greverudbekken er klassifisert som moderat økologisk. Vannprøver fra Snipetjernsbekken ved 
planområdet viser hovedsakelig svært god og god vannkvalitet, men prøvene antyder noe påvirkning fra 
Statens vegvesens rensedam for E6. 
 
Sør for planområdet ligger et alunskiferdeponi som ble etablert i 1992 med skifermasser som ble tatt ut i 
Oslo sentrum. Alunskiferdeponiet inngår ikke i planområdet for beredskapssenteret. Deponiets grunneier 
har igangsatt et eget reguleringsplanarbeid som har til hensikt å sikre Snipetjernsbekken og nærområdene 
mot forurensning fra deponiet, samt å tilrettelegge for døgnhvileplass for vogntog. 
 
Planområdet og omkringliggende friluftsområder er i dag utsatt for støy fra veitrafikk. Veitrafikkstøyen 
kommer både fra E6 og fra Taraldrudveien. Figuren under er hentet fra miljøstatus.no og viser støysonekart 
for veitrafikkstøy. 
 

 
Figur 3-6 Støysonekart for veitrafikkstøy. Grønn sone: 50-55 dB, gul sone: 55-60 dB, oransje sone: 60-65 dB, rød 
sone: 65-70 db, lilla og blå sone: over 70 dB. Kilde: miljøstatus.no 
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Figuren viser beregnede støynivåer over Lden = 50 dB. Kartlegging av støy ned til Lden = 40 dB som følge 
av at området i og rundt planområdet er et friluftsområde foreligger ikke for veitrafikkstøy. Det er likevel 
grunn til å anta at støynivå over Lden = 40 dB omfatter omtrent hele friluftsområdet vest for planområdet. 

3.2.6 Grunnforhold 
Terrenget på utbyggingsområdet heller i vestlig retning fra kote +150 ved gården og ned mot Snipetjern på 
kote +132. Det er generelt mye berg i dagen og liten løsmassemektighet i området. Utbyggingsområdet 
ligger under marin grense, og løsmassene som påtreffes er dominert av marin leire. Grunnundersøkelsene 
har påvist en begrenset lomme med kvikkleire nord på tomten.  
 
Den største løsmassemektigheten er påtruffet i et lite område nordvest på utbyggingsområdet, samt nede 
ved Snipetjern. I disse områdene kan det finnes opptil 10 meter med bløt leire. I de øvrige områdene er det 
mellom 0 og 5 meter med løsmasser, bestående av tørrskorpeleire og fyllmasser. 
 
Berggrunnen i området består i henhold til NGUs berggrunnskart av tonalittisk til granittisk gneis. Dette er 
berg av god kvalitet som er gunstig å fundamentere på. 

3.2.7 Teknisk infrastruktur  
Planområdet er ikke tilkoblet offentlig vann og kloakk. Nærmeste tilkoblingspunkt er i Oppegård kommune 
i krysset Fløisbonnveien og Sam Eydes vei. 
 
Det er i dag en eldre ensidig matet høyspenningslinje til tomta. Linjen har ikke kapasitet til å dekke senterets 
behov for strøm. Linjen kan sannsynligvis benyttes til byggestrøm i anleggsperioden. 
 
På østsiden av E6 krysser en høyspentlinje (420 kV) gjennom planområdet. Linjeeier er Statnett. 
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3.3 Eierforhold 

 
Figur 3-7 Eiendommer som er berørt av planområdet. Figur: Asplan Viak 
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Tabell 3-1 Oversikt over eiendommer (gnr/bnr) som ligger helt eller delvis innenfor planområdet. 

Gnr. Bnr. Areal som berøres  
av planen (m2) 

Merknad 

0 1 10 180 Snipetjern 

105 1 483 518 Deler av eiendommen 

157 1 7 113 Deler av E6 

157 2 5 758 Deler av E6 

105 3 9 448 Deler av eiendommen 

105 4 106 798 Deler av eiendommen 

105 5 1 983 Hele eiendommen 

105 6 1 583 Hele eiendommen 

105 7 6 123 Hele eiendommen 

105 8 11 046 Hele eiendommen 

105 9 1 506 Hele eiendommen 

105 10 5 906 Hele eiendommen 

 Sum   650 962   
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4 PLANSTATUS OG ANDRE RAMMEBETINGELSER 

4.1 Overordnete planer og føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene tilstreber å oppnå samordning av areal- og transportplanlegging, slik at løsningene fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging etter plan- 
og bygningsloven. Den skal bl.a. gi grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 
konflikt med andre hensyn og interesser. Retningslinjene tar utgangspunkt i nasjonale mål om å sikre et 
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de 
fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som er i samsvar med deres generelle behov. Retningslinjene stiller 
krav om at konsekvenser for barn og unge skal vurderes i planleggingsprosessen, at synspunkter som 
gjelder barn som berørt part kommer frem, og at barn og unge gis anledning til å bli hørt. 

T-1442/2016 Støy i arealplanlegging 
Retningslinjene, med tilhørende veileder M-128/2014, gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av 
boliger og annen bebyggelse med støyfølsomme formål. Videre gis anbefalte støygrenser ved etablering 
av nye støykilder, som veganlegg, flyplasser (herunder helikopterlandingsplasser), næringsvirksomhet og 
skytebaner. 

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. Det skal 
samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Lovens § 5 gir et generelt forbud mot bygge- og 
anleggstiltak i Marka, men lovens § 7 åpner for å gi unntak for enkelte typer tiltak, inkl. tiltak ved statlig 
arealplan. Det er et krav i lovens § 6 om at igangsetting av arbeid med reguleringsplan som vedrører Marka 
må ha tillatelse fra Klima- og miljødepartementet. Endelig vedtak av reguleringsplan som vedrører Marka, 
må stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet 
kan endre planen dersom det anser det nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. 
 
Klima- og miljødepartementet har den 20. september 2016 i brev til Justis- og beredskapsdepartementet 
gitt tillatelse til å igangsette planlegging i Marka, iht. Markalovens bestemmelser. Departementet forutsetter 
at særlig vekt må legges på følgende momenter i den videre planleggingen: 

• Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og 
naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. 

• Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig 
terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. 

• Støy må utredes særskilt. 

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
Formålet med loven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. 
Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private 
interesser. 

Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 Ski kommune 
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske dokument med tilhørende kart og bestemmelser. 
Planområdet er i kommuneplanen avsatt som LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift).  
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Kommuneplanen har til hensikt å legge til rette for utvikling av Ski som et klimavennlig lokalsamfunn der 
det er attraktivt å bo, jobbe og drive næring. Kommuneplanen har egne bestemmelser for forhold som skal 
belyses og avklares ved reguleringsarbeider.  
For tiltak i Marka viser kommuneplanen til Markaloven. For støy i friluftsområder viser § 7.7 i 
kommuneplanens bestemmelser til tabell 3 i veileder T-1442/2012. 

Klima- og energiplan Ski kommune 
Ski kommunestyre vedtok 01. juni 2016 Klima- og energiplan, Del 1: Temaplan 2016 – 2020 og Del 2: 
handlingsplan 2016 – 2017. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planen ble vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015. Den skal bidra til at 
Osloregionen er en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa, at utbyggingsmønsteret er 
arealeffektivt basert på flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur, samt at transport 
bidrar til å knytte den flerkjernete regionen sammen. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, 
tilgjengelig for alle og med lavest mulig behov for biltransport.  
 
Planens retningslinje R9 sier at hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og 
kulturmiljø, og regional grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte 
vekstområdene skal prioriteres foran utbygging. Hensynet skal kun avvikes dersom infrastrukturutbygging 
har avgjørende betydning for utvikling av regionalt kollektiv- eller godstransportsystem.  

Handlingsplan mot støy fra samferdselskilder 2014-2019 – Oppegård kommune 
Handlingsplanen omfatter veier, jernbane, «stille områder», og bygge- og anleggsstøy. Oppegård 
kommune vil ha fokus på å være pådrivere overfor kildeeiere for å begrense dagens støynivå og unngå 
fremtidige støyproblemer. De skal vurdere å innføre «stille områder» for å ivareta bolignære natur- og 
rekreasjonsområder. 

4.2 Annet grunnlagsmateriale 

Konseptvalgutredning for politiets nasjonale beredskap (19.05.15) 
Konseptvalgutredningen anbefalte at det bygges et nasjonalt beredskapssenter der beredskapstroppen, 
bombegruppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og helikoptertjenesten er samlokalisert. Tomten på 
Grønmo ble anbefalt for plassering av nasjonalt beredskapssenter. Tomten på Taraldrud ble gitt status som 
reserveareal. Begge tomtealternativene gir fleksibilitet for tilpasning til endrede behov og utrustning for 
nasjonal beredskap i overskuelig framtid. 

Kvalitetssikring (KS1) av beslutningsunderlag for konseptvalg (26.08.15) 
Hensikten med arbeidet var å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken ble lagt frem 
for beslutning i regjeringen. Konseptvalgutredningens anbefaling om dimensjonering av tiltaket ble vurdert 
som hensiktsmessig, men rapporten avdekket at det fremdeles er stor usikkerhet om støybelastning, 
grunnforhold, byggbarhet og ervervskostnader for Grønmo. Rapporten anbefalte at forprosjektfasen går 
videre med både Grønmo og Taraldrud som likeverdige alternative lokaliseringer for beredskapssenteret.  

4.3 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i hovedsak uregulert, men enkelte deler berører gjeldende reguleringsplaner. 

PlanID 217 – E6 og turveger, parsell Assurtjern – Oslo grense (vedtatt 30.01.02) 
Planen omfatter E6 med tilhørende anlegg med trafikkområder, samt fareområder (høyspenningsanlegg) 
og enkelte landbruksområder. Planen omfatter også etablerte krysningspunkter over og under E6 for å 
ivareta friluftsinteresser og driftshensyn. Langs E6 nord for Taraldrud gård er det regulert et areal for 
sedimenteringsbasseng for overvann fra veganlegget. 
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PlanID 201201 – Follobanen (vedtatt 05.12.12) 
Planen legger til rette for å etablere nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Ved Taraldrud vil banen ligge i 
tunnel vest for Snipetjern, og vil ikke være synlig på terrengnivå. Det er knyttet bestemmelser til at 
Jernbaneverket skal godkjenne tiltak i grunnen innenfor de avsatte hensynssonene. 

4.4 Pågående plansaker i området 

PlanID 201511 - Taraldrud døgnhvileplass 
Det er igangsatt reguleringsarbeid for et område vest for E6 og sør for Taraldrudveien. Området foreslås 
regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg, med hovedvekt på å etablere en døgnhvileplass for vogntog. 
Tomten er et gammelt alunskiferdeponi og opprydding/fjerning av forurensede masser utgjør en viktig del 
av tiltaket.  
Planforslaget ligger innenfor markagrensen, og det er innhentet tillatelse fra Fylkesmannen for å planlegge 
i Marka. Planprogram er fastsatt, men planforslaget har ikke vært til offentlig ettersyn.  
 
Planforslaget inneholder også en utvidelse av Taraldrudkrysset. Beredskapssenteret på Taraldrud vil kunne 
knytte seg til både eksisterende og eventuell endret kryssløsning. 
 

 
Figur 4-1 Illustrasjon av planlagt døgnhvileplass på Taraldrud sett mot sør. Figur: Åsland Næringspark Eiendom AS 

Områderegulering for utvidet tur- og løypenett på og ved Grønliåsen 
Oppegård kommune har tatt initiativ til et samarbeid med Oslo og Ski for å utarbeide en områderegulering 
for utvidelse av tur- og skiløyper på og ved Grønliåsen. Planområdet ligger i Marka, i både Oslo, Oppegård 
og Ski kommuner. Det omfatter turveiforbindelser nord og vest for Taraldrud gård, samt langs 
Fløisbonnveien mot Assuren. Eksisterende kryssinger av E6 på gangbru og undergang inngår i 
planområdet. Fylkesmannen har gitt godkjennelse til å igangsette planarbeid i Marka. 
 
Områdereguleringen krysser søndre del av foreslått planavgrensning for beredskapssenteret, samt grenser 
mot planavgrensningen nord og vest for Taraldrud gård.  
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Figur 4-2 Planlagt utvidet tur- og løypenett på og ved Grønliåsen. Varslet planområde for beredskapssenteret er 
angitt på figuren. Figur: Asplan Viak. Kilde: Oppegård kommune 
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5 MEDVIRKNING 

5.1 Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 
Oppstart av reguleringsarbeidet med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet ble kunngjort 24. 
oktober 2016. 
Det ble samtidig sendt brev til offentlige instanser, naboer og andre berørte parter. Høringsuttalelsene 
omfatter derfor både innspill til planprogrammet og til arbeidet med reguleringsplanen. Både 
bemerkningene og kommentarer til disse følger som vedlegg til saken. 

5.2 Åpne informasjonsmøter 
I høringsperioden ble det gjennomført 2 åpne informasjonsmøter:  

• Den 30. oktober 2016 på Thon hotell i Ski sentrum med ca 35 fremmøtte og  
• Den 2. november 2016 på Mastemyr Quality hotel i Oppegård med ca 50 fremmøtte.  

 
Spesielt på møtet i Oppegård ble det fremført sterke innvendinger mot utbygging i Marka og mange mente 
at beredskapssenteret vil være til stor skade for Oppegårds nære friluftsområder. Flere uttrykte også stor 
frykt for støy fra helikoptertrafikk og skyte- sprengningsøvelser.  
 
Det ble også fremført kritikk av manglende involvering av barn og unge i prosessen. Delvis på bakgrunn av 
denne kritikken, gjennomførte Justis- og beredskapsdepartementet i desember orienteringsmøter ved 
skoler og barnehager i nærområdet. Planene for beredskapssenteret ble også presentert i Barn og unges 
kommunestyre i Oppegård og i Ungdomsrådet. 

5.3 Medvirkningsverksteder med brukere av friluftsområdene 
I forbindelse med konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv ble det arrangert 
medvirkningsverksteder med brukere av friluftsområdene ved Taraldrud. Aktuelle brukergrupper ble invitert 
til delta med 1-2 representanter. Intensjonen var å nå bredt ut og det ble sendt ut 43 invitasjoner. 
 
Til sammen deltok 32 representanter fra forskjellige brukergrupper: Ski Jeger- og fiskeforening, 
Skiforeningen, Skiforeningen lokalutvalg Sørmarka, FNF Akershus, FNF Oppegård, Oppegård Turlag/FNF, 
Orientering Skautravern, Oppegård Historielag og Ødegård Borettslag, Ski kommune, Oppegård 
kommune, Oppegård Jeger- og fiskeforening, Kolbotn IL, Oppegård IL v/Skigruppa, Fløisbonn Selveierlag, 
Hellerasten skole, Tårnåsen skole, Bjørndal, Bjørndal boligsammenslutning og Bjørndal IF. 
 
Felles for alle gruppene var bekymring for støy, avsperring og ødeleggelse av naturområder. 
Registeringene som ble utført på verkstedene viser at de store grøntområdene blir mye brukt. Det er et 
sterkt ønske om minst mulig inngrep i Taraldrudåsen og å styrke og bevare mulighetene for ferdsel rundt 
tiltaket. Brukergruppene ønsker at det legges til rette for mer aktivitet og oppgradering av både Assuren og 
Snipeåsen-området. Det må opprettholdes tilgjengelighet til Snipetjernet. Det ønskes en ordning rundt 
krigsminnesmerket på Taraldrud og flytting av den gamle gårdsbebyggelsen til forslagsvis Assuren eller 
Gjersjøelva kulturpark. 
 
Rapport fra medvirkningsverkstedene følger som vedlegg til temautredning for friluftsliv, herunder barn og 
unges interesser. 

5.4 Merknader til forslaget til planprogram og til planarbeidet 
Totalt er det mottatt 35 høringsuttalelser til reguleringsarbeidet og forslaget til planprogram: 
 

1. Ski kommune, 02.12.2016 
2. Oppegård kommune, formannskapet 07.12.2016 
3. Oslo kommune, Bymiljøetaten, 10.11.2016 og 20.12.2016 
4. Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand, 06.12.2016 
5. Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, 06.12.2016  
6. Rygge kommune, 06.12.2016 
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7. Akershus fylkeskommune, 06.12.2016 
8. Østfold fylkeskommune, 06.12.2016 
9. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 05.12.2016 
10. Statens vegvesen, 02.12.2016 
11. Norges vassdrags- og energidirektorat, 18.11.2016 
12. Mattilsynet, 02.11.2016 
13. Forsvarsbygg, 10.11.2016 
14. Follo landbrukskontor, 06.12.2016 
15. Ski historielag, 01.12.2016 
16. Oppegård historielag, 05.12.2016 
17. Bærekraftig Follo, 02.12.2016 
18. Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, 01.11.2016 
19. Forum for natur og friluftsliv – Oppegård, udatert 
20. Norsk ornitologisk forening, 12.12.2016 
21. Naturvernforbundet i Oppegård, 05.12.2016 
22. Norsk organisasjon for terrengsykling, 05.12.2016 
23. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling, 13.12.2016 
24. Tårnåsen og Hellerasten skole, 05.12.2016 
25. Bjørndal boligsammenslutning, 06.12.2016 
26. Fløisbonn selveierlag, 06.12.2016 
27. Ødegården borettslag, 06.12.2016 
28. Åsland Næringspark Eiendom AS, 01.12.2016 
29. Berit og Svein Inge Wicklund Vangsøy, 19.11.2016 
30. Naboer i området Hellerasten, Sofiemyr og Tårnåsen, 06.12.2016 
31. Frank Orod, 04.11.2016 
32. Hildegard Aksdal, udatert 
33. Tamara Valdueza Eiret, 07.11.2016 
34. Erik Logstein, 25.10.2016 
35. Odd Seim, 26.10.2016 

5.4.1 Hovedtema i høringsuttalelsene 
Høringsuttalelsene berører dels forslaget til planprogram og dels at beredskapssenteret plasseres i Marka, 
med konsekvenser for viktige friluftsområder. 

Merknader til planprogrammet 
Merknader knyttet til planprogrammet ble i stor grad imøtekommet før planprogrammet den 07. mars 2017 
ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det ble innarbeidet en bestemmelse om at 
det skal utredes risiko for flom i planområdet og at det skal utarbeides en risikoanalyse for oppbevaring av 
ammunisjon og sprengstoff. Det ble også innarbeidet strenge krav om utredning av risiko for forurensning 
av Snipetjernsvassdraget. Dette er videreført i planens reguleringsbestemmelser (pkt. 2.3 og 2.2.7). 

Merknader til tiltaket 
Merknader til tiltaket var først og fremst knyttet til friluftslivet og forholdet til Markaloven, støy fra helikopter 
og skyte- og øvingsaktivitet og risiko for forurensing av Snipetjernsvassdraget. 

Forholdet til Marka 
Et gjennomgangstema i høringsuttalelsene er kritikk av at Beredskapssenteret lokaliseres i Marka. 
Friluftsområdene i denne delen av Marka er av stor betydning for befolkningen og må i størst mulig grad 
bevares. Spesielt viktig er det å opprettholde korridorene fra Oppegårdsiden og ut i Sørmarka. Det legges 
også stor vekt på at friluftsområdet i Taraldrudåsen blir bevart. 
 
Både kommuner og friluftsorganisasjoner fremmer ønsker om ulike avbøtende tiltak som spenner fra 
bistand til oppgradering av turløyper og lysløyper i denne delen av Marka til samarbeid om bygging og drift 
av kommunale tiltak som idrettshall og svømmehall. 
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Støy 
Det er gjennomgående stor frykt for at støy fra helikoptertrafikk og skyte- sprengningsøvelser vil belaste 
friluftsområdene. Også representanter for barnehager og skoler uttrykker frykt for at støy kan bli et problem. 

Forurensning av Gjersjøens nedslagsfelt 
Taraldrud gård grenser til Snipetjernet som er en del av Gjersjøens nedslagsfelt. Gjersjøen er 
drikkevannskilde og både de berørte kommunene, fylkesmannen og Mattilsynet stiller krav om sikringstiltak 
– både i anleggs- og driftsperioden - for å hindre at overvann fra Beredskapssenteret skal forurense 
vassdraget.  

5.4.2 Høringsuttalelser fra kommunene og fra fylkeskommunen 
Ski kommune kommenterer at et viktig folkehelseaspekt ved den planlagte utbygging er at deler av 
treningsfeltet på østsiden av E6 vil være åpent for allmennheten. Tilgangen til Marka må opprettholdes og 
sikres slik at barn og unge ikke får negative opplevelser på vei ut i Marka. 
Kommunen forutsetter at støybelastningen holdes innenfor tålegrensene i veileder for støy i 
arealplanleggingen og forskrift om miljørettet helsevern og forutsetter at standardiserte ut- og 
innflygingsruter blir planlagt etter gjeldende forskrift. 
Ski kommune forutsetter at det treffes tiltak for å beskytte Gjersjøens nedslagsfelt.  
Sprengstoffmengden i området antas regulert i mengde og lagringsmåte, slik at dette ikke representerer 
fare for nærboende befolkning og trafikanter på E6. 
Tiltaket berører kulturminner og kommunen ber om at planprogrammet inneholder plan for avbøtende tiltak. 
Spesielt gårdsbebyggelsen på Taraldrud (eldste bygning datert 1787) bør søkes bevart. 
 
Ski kommune ber om at det vurderes om dyrka mark som går tapt, kan erstattes med ny dyrka mark.  
Det er ikke presentert noen detaljer i klima- og energisynspunkt i planprogrammet, men det skal redegjøres 
for tiltakets planlagte energiforsyning. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet bemerker at i det endelige forslag til reguleringsplan opprettholdes 
Taraldrudåsen som LNFR-område-friluftsliv med sikringssone – se kap. 2. 
Turveikorridoren fra Oppegårdsiden forbi Taraldrudkrysset og inn mot Sørmarka reguleres i 150 meter 
bredde og med turveien fra Snipetjernbekken opp til Taraldrudhytta på bru over atkomstveien til 
beredskapssenteret, slik at det oppnås et sammenhengende turveidrag som krysser over både atkomstvei 
og E6. 
 
Støybelastning fra helikopter, skyting og annen øving er utredet iht. grenseverdiene i Retningslinjer for støy 
i arealplanlegging - T-1442/2016 med tilhørende veileder. Inn- og utflygingstraseene blir planlagt i tråd med 
Forskrift om utforming av små helikopterplasser.  
 
Det er utarbeidet en risikoanalyse i forhold til lagring og oppbevaring av ammunisjon og sprengstoff. 
Risikoanalysen skal godkjennes av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. 
 
Akershus fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser i planområdet. Det er funnet 
rydningsrøyser og dyrkingsspor som skal frigis av Riksantikvaren før reguleringsplanen kan godkjennes.  
 
Det viser seg nødvendig å fjerne den gamle gårdsbebyggelsen på Taraldrud. I samarbeid med Ski og 
Oppegård kommuner arbeides det med å finne et opplegg for omplassering av våningshuset og stabburet 
til et annet sted og det tas sikte på å finne en omforent løsning på dette før reguleringsplanen 
sluttbehandles.  
 
I temautredning om vannmiljø er risiko for forurensning av Snipetjern studert, og det er planlagt avbøtende 
tiltak som skal hindre slik forurensning. Dette er også nedfelt i miljøoppfølgingsplanen. 
 
Oppegård kommune har vært imot lokalisering av beredskapssenteret til Taraldrud, men konstaterer at 
lokaliseringsbeslutningen er tatt og oppfordrer staten til å sikre friluftsinteressene ut over det området som 
blir direkte berørt. Det må iverksettes avbøtende tiltak for turveier, stier, løyper, overganger og 
krysningspunkter i friluftsområdene som blir påvirket av tiltaket på begge sider av E6. Staten bør kjøpe 
arealer i Marka på vestsiden av E6, inn mot bebyggelsen i Oppegård.  
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Oppegård kommune forutsetter at det settes høye ambisjoner for å forebygge støyplager og ber om at det 
vurderes å legge de mest støyende aktivitetene til Rygge eller Horten.  
 
Staten må ta ansvar for opprydding av alunskiferdeponiet på grensen til planområdet og bør som et 
avbøtende tiltak kjøpe det forurensede alunskiferdeponiet, fjerne det og sette området i stand som 
friluftsområde. 
 
Beredskapssenteret og planlagt døgnhvileplass ved Taraldrudkrysset utgjør til sammen et stort inngrep og 
det er viktig at dette ikke er en start på nedbygging av Marka. Kommunen ber derfor om at de to tiltakene 
behandles i en samlet plan og oppfordrer staten til å kjøpe området for døgnhvileplass og fjerne 
alunskiferdeponiet. 
 
Kollektivtransport og gang- og sykkelforbindelser til og fra senteret må utredes nærmere. 
Oppegård kommune ber også om at konsekvensutredningen belyser hvordan beredskapssenteret kan ha 
positive virkninger for lokalsamfunnet. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet bemerker at eventuelle tiltak for tilrettelegging for friluftslivet i 
områdene vest for E6 bør kunne gjennomføres uten at Staten kjøper opp grunn i området.  
Støy fra helikopter, skyting og annen øvelse er utredet i samsvar med Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging (T-1442/2016) og tilhørende veileder.  
Det er den private grunneieren (gnr/bnr 105/4) som har ansvar for å sikre alunskiferdeponiet og forhindre 
at det ikke forurenser vannkilden Gjersjøen. 
Døgnhvileplassen som planlegges ved Taraldrudkrysset, har privat tiltakshaver og det er ikke naturlig å 
inkludere døgnhvileplassen i denne reguleringsplanen.  
I konsekvensutredning for trafikk fremgår at kollektivtransport-tilbudet er begrenset i dette området. I det 
videre arbeidet vil mulighetene for å forbedre dette bli utredet. 
Kommunens ønske om samarbeid om idrettsanlegg og andre tiltak faller utenfor det som skal behandles i 
reguleringsplanen. 
 
Oslo kommune (Bymiljøetaten) peker først og fremst på at Taraldrudåsen vil bli nærfriluftsområde for den 
fremtidige bydelen Gjersrud – Stensrud og ber om at dette området blir tatt ut av planen.  
Bymiljøetaten planlegger å utvide lysløypa ved Bjørndal/Grønliåsen mot Oppegård. Nye lysløyper 
prosjekteres også i Oppegård. Et av lysløypealternativene på Oppegårds side blir berørt av Taraldrud-
planene. 
Justis- og beredskapsdepartementet bemerker at Taraldrudåsen i det endelige planforslaget reguleres til 
LNFR-område friluftsliv – se kommentar ovenfor til Ski kommune.  
Departementet er kjent med arbeidet med planer for lysløypenett i området. Den delen av skiløypa som 
krysser E6 ved Taraldrudhytta, tilrettelegges med bru over atkomstveien.  
 
 
Oslo kommune, byråd for byutvikling gjør oppmerksom på at i randsonen til Oslo sør pågår det planlegging 
med områderegulering for utvidet tur- og løypenett, 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 og det 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. 
 
Tiltaket vil medføre en endring i støybelastede områder, spesielt for tettbefolkede boligområder som 
Bjørndal, med 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 
Justis- og beredskapsdepartementet bemerker at Taraldrudåsen i det endelige planforslaget reguleres til 
LNFR-område friluftsliv – se kommentar ovenfor til Ski kommune. Departementet er kjent med at det 
arbeides med planer for lysløypenett i området. Ingen eksisterende eller planlagte traseer vil bli berørt av 
tiltaket. Turveikryssingen ved Taraldrudhytta blir ivaretatt med bru over atkomstveien til 
beredskapssenteret. 
Den planlagte hurtigutkjøringen til E6 mot nord vil ikke få konsekvenser for et mulig fremtidig kryss ved 
Åsland.  
Hurtigutkjøringen vil så vidt berøre et automatisk fredet veifar over Taraldrudåsen. For øvrig vil tiltaket bare 
berøre dyrkingsspor og rydningsrøyser og konsekvensene for automatisk fredede kulturminner er vurdert 
som ubetydelig – liten negativ (se konsekvensutredning, kap. 6.7). 
Støy fra helikoptertrafikk og fra skyte- og sprengningsøving vil berøre viktige friluftsområder, men 
helikoptertraseer er lagt slik at ingen boliger vil komme innenfor gul støysone. Skytebaner og anlegg hvor 
det skal foregå skyte- og sprengningsøving, planlegges med skjermingstiltak slik at ingen boliger eller 
annen støyfølsom bebyggelse vil komme innenfor gul støysone. Det er foreslått tidsbegrensninger for 
skyte- og sprengningsøving – se støyutredningen, kap. 6.13.   
Muligheten for kollektivbetjening av beredskapssenteret er drøftet med Ruter, som mener det ikke blir 
tilstrekkelig grunnlag for nye ruter som kan betjene området.  
 
Akershus fylkeskommune mener staten burde involvert fylkeskommunen tidligere i prosessen med 
lokalisering av Beredskapssenteret.  
Fylkeskommunen savner begrunnelse for at det er valgt å bruke statlig reguleringsplan.  
Fylkesutvalget forventer at ivaretakelse av friluftsliv og grøntstruktur blir et tydeligere formål i planarbeidet 
og at det jobbes med begrensning av støy. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet bemerker at regjeringens beslutning om lokalisering av 
Beredskapssenteret til Taraldrud er basert på en regulær prosess med konseptvalgutredning og 
etterfølgende kvalitetssikring (KS1).  
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides statlig reguleringsplan på grunn av prosjektets nasjonale 
betydning og sikkerhetsmessige karakter. 
Det er lagt vekt på en grundig konsekvensutredning om virkningene for friluftsliv og naturmiljø, i tråd med 
Klima- og miljødepartementets forutsetning for å planlegge i Marka. Den viktige turveikryssingen ved 
Taraldrudkrysset reguleres med bru over atkomstveien til beredskapssenteret for å fungere best mulig som 
helårs turvei. Disse tiltakene vil bidra til en vesentlig bedre kvalitet på turveien gjennom området. 
 
Rygge kommune og Østfold fylkeskommune mener det er gode grunner til å ta politihelikopteret ut av 
prosjektet på Taraldrud og plassere denne ressursen på Rygge. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet bemerker at det er gjennomført en konseptvalgutredning for politiets 
nasjonale beredskap og at regjeringen har besluttet at beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og 
gisselforhandlertjenesten og helikoptertjenesten samlokaliseres. Dette har ligget til grunn for planarbeidet 
og valg av tomt for videreføring av forprosjektering. Det er derfor ikke aktuelt å skille ut helikoptertjenesten 
til Rygge. 
 
Sammendrag av høringsuttalelsene med Justis- og beredskapsdepartementets kommentarer finnes i 
vedlegg 1. 

5.5 Kunngjøring om utvidet planområde 
Den 19. januar ble det sendt ut varsel om tre mindre utvidelser av planområdet: 

• En utvidelse av området for hurtigutkjørsel mot nord, ved Taraldrud kontrollstasjon. Utvidelsen 
berører deler av gnr 105, bnr 3 og omfatter ca. 25 dekar. 

• Et område på 25 dekar ved Taraldrudhytta som foreslås innlemmet i planområdet for å 
tilrettelegge for turveiens kryssing av E6. Utvidelsen berører deler av gnr. 105, bnr. 4. 

• Et område på 10 dekar foreslås innlemmet i planområdet som en del av beredskapssenterets 
buffersone mot friluftsområdene i vest. Utvidelsen berører deler av gnr 105, bnr 1. 
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5.5.1 Høringsuttalelser etter kunngjøring om utvidet planområde 
1. Akershus fylkeskommune 14.02.2017 
2. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 13.02.2017 
3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15.02.2017 
4. Statens vegvesen 01.02.2017 
5. Statnett 02.02.2017 
6. NVE 25.01.2017 
7. Skiforeningen 13.02.2017 
8. Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT) 13.02.2017 
9. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, 15.02.2017 
10. Meklenborg huseierforening 20.02.2017. 

5.5.2 Hovedtema i høringsuttalelsene om utvidet planområde 
Skiforeningen og Turistforeningen understreker viktigheten av å opprettholde en god turveiforbindelse fra 
Oppegård inn mot Sørmarka, med bru over atkomstveien til beredskapssenteret.  
 
Norsk ornitologisk forening frykter at utvidelse av planområdet mot vest skal berøre naturverdiene i 
Snipetjern-nord området og peker på viktige naturverdier i en liten dam ved Taraldrudhytta, der 
planområdet utvides. 
 
Meklenborg huseierforening i Oslo protesterer mot at de ikke er involvert i planprosessen. De protesterer 
mot at beredskapssenteret bygges i Marka og frykter at beredskapssenteret vil før negative konsekvenser 
for deres nære friluftsområder og at støy fra helikopter og fra skytebane skal få helsemessige konsekvenser 
for deres bomiljø. Huseierforeningen kan ikke akseptere utendørs skytebane få hundre meter fra deres 
hjem og krever at all skyting skal foregå innendørs. 

5.5.3 Kommentarer fra forslagsstiller til høringsuttalelsene om utvidet planområde 
Turveikorridoren fra Oppegård forbi Taraldrudhytta og inn mot Sørmarka ble et viktig tema i 
medvirkningsverkstedene som ble gjennomført i januar i forbindelse med temautredning om friluftsliv, og 
den har også vært tatt opp i mange av høringsuttalelsene. Justis- og beredskapsdepartementet har merket 
seg at en god forbindelse mot Sørmarka er viktig for friluftslivet og har innarbeidet i reguleringsplanen en 
150 meter bred turveikorridor hvor turveien fra Snipetjernsbekken til Taraldrudhytta legges på bru over 
atkomstveien til beredskapssenteret – se beskrivelsen i kap. 2.1.10. 
 
Utvidelsen av planområdet mot vest blir foreslått regulert som buffersone mot natur- og friluftsområdene 
med bestemmelse om at vegetasjonsbeltet og naturlige terrengformasjoner skal bevares. Denne utvidelsen 
vil derfor imøtekomme kommentar i høringsuttalelsene. 
 
Naturverdiene ved dammen ved Taraldrudhytta blir sikret ved å regulere dammen med hensynssone 
naturmiljø. 
 
De ordinære rutinene for varsling av naboer og berørte er fulgt, og Bjørndal boligsammenslutning, der 
Meklenborg boligsameie inngår, er varslet om oppstart av planarbeidet. Det ble også sendt varsel til 
bydelen. Til medvirkningsverkstedene i januar (se kap. 5.3) har organisasjonene på Bjørndal fått særskilt 
invitasjon. Når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn, vil det bli invitert til eget orienteringsmøte 
på Bjørndal. 
 
Det er fastsatt inn- og utflygingstraséer for helikopter i samråd med luftfartsmyndighetene. Traseen går 
utenom de nærmeste boligområdene. Det er utarbeidet støyberegninger som viser at ingen av boligene på 
Bjørndal og Meklenborg vil komme i rød eller gul støysone. Det er en forutsetning at beredskapssenteret 
skal ha utendørs skytebane. For å sikre at de nærmeste boligområdene ikke blir liggende i rød eller gul 
støysone, skal skyting foregå mot sør og fra en overdekket standplass («standplassoverbygg»). Det skal i 
tillegg anlegges høye støyvoller rundt skytebanen. 
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6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Sammendrag av konsekvenser 
Etablering av et beredskapssenter på Taraldrud har konsekvenser for en rekke temaer som er beskrevet 
nærmere i dette kapittelet og i tilhørende delutredninger. De mest berørte temaene er friluftsliv, støy og 
vannmiljø. Det er særlig konsekvensene av skyte- og øvingsstøy som vil kunne påvirke omgivelsene 
negativt.  
 
Beredskapssenteret foreslås etablert på Taraldrud gård i et friluftsområde innenfor Markagrensen. Noen 
av de viktigste turveiforbindelsene sommer- og vinterstid mellom bebyggelsen i Oppegård og Søndre 
Nordstrand og ut i Sør- og Østmarka ligger like nord og sør for beredskapssenterets tomt. Det har vært 
viktig å ivareta disse forbindelsene og sørge for at der de berøres fysisk, etableres det erstatningsløsninger 
med god standard. En ny turveibru over atkomstveien fra Taraldrudkrysset til beredskapssenteret skal 
ivareta en god og sikker kryssing. Den regulerte grøntkorridoren der turveien og turveibrua ligger sør i 
planområdet skal bidra til å bevare naturkvalitetene og gjøre beredskapssenterets anlegg lite synlig for 
turgåere.   
 
For friluftsliv er det særlig støy fra skyte- og øvingsaktiviteter som vil gi negative konsekvenser. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at grenseverdiene i Klima- og miljødepartementets retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 legges til grunn for uteoppholdsareal og utenfor rom 
med støyfølsom bruk ved nærliggende boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Støyberegningene viser 
at ingen boliger eller støyfølsom bebyggelse vil ligge i gul eller rød støysone, men alternativ 2 for 
reguleringsbestemmelsene tillater overskridelser på inntil 10 dB fra eksplosiver mellom kl. 1000 og 1400 
inntil tre hverdager pr. uke, og dermed at noe bebyggelse vil komme i gul støysone. Det vil bli etablert 
overbygg over standplass på skytebanen og ca. 10 meter høye støyvoller rundt skyte- og øvingsanleggene. 
I tillegg har det vært arbeidet mye med utforming av bygningene og anleggenes plassering, for å redusere 
støy for omgivelsene. For å redusere støykonsekvensen i friluftsområdene, er det viktigste tiltaket - utover 
fysiske tiltak - å tidsbegrense skyte- og øvingsaktivitetene. Det anses som viktig å gi forutsigbarhet for 
innbyggere og brukere av friluftsområdene for når de vil oppleve støyende skyte- og øvingsaktivitet. 
 
Snipetjern er en del av Gjersjøvassdraget og inngår dermed i nedbørsfeltet til drikkevannskilden for 
befolkningen i Oppegård og Ås. I tråd med gjeldende lover og forskrifter, stilles det strenge krav i 
reguleringsbestemmelsene og miljøoppfølgingsplanen om tiltak for å hindre forurensning av grunn og vann. 
Ved å gjennomføre de tiltakene som er innarbeidet i planen, vil de negative konsekvensene for vannmiljøet 
i Snipetjern være små. Dersom forurensning av vassdraget skulle oppstå, er sannsynligheten for at 
Gjersjøen og drikkevannsinntaket blir påvirket likevel svært liten. Årsaken til dette er mange naturlige 
barrierer langs vassdraget som vil bryte ned og fortynne eventuell forurensning. Slike barrierer er stor 
avstand og høydeforskjell fra Snipetjern til drikkevannsinntaket i Gjersjøen og flere tjern og stillestående 
partier langs vassdraget som vil medføre at partikler sedimenterer. Vannmengden fra Snipetjern utgjør en 
liten del av tilførselen til Gjersjøen. 
 
Nedenfor gjengis de vesentligste konsekvensene og avbøtende tiltakene innenfor hvert tema i 
konsekvensutredningen. Det angis også hvordan planforslaget ivaretar de avbøtende tiltakene. 

Friluftsliv, herunder barn og unges interesser 
Beredskapssenteret planlegges i et område av stor regional betydning for friluftslivet (Marka). 
Friluftsområdene rundt planområdet ligger tett på boligbebyggelse, skoler og barnehager i Oppegård og 
Oslo, og har derfor stor betydning også for barn og unge. De sentrale problemstillingene i plansaken har 
vært turveiens kryssing av atkomstvei og E6 i den sørlige delen av planområdet, opprettholdelse av ferdsel 
på Taraldrudåsen, samt støyforhold i friluftsområdene. Det konkrete utbyggingsområdet, som vil bli 
avstengt, ligger på Taraldrud gård og benyttes i dag i liten grad til friluftsformål. Det er hovedsakelig 
omgivelsene rundt beredskapssenteret som er av stor betydning.  
 
Atkomstveien til beredskapssenteret fra Taraldrudkrysset vil krysse en viktig turveikorridor inn mot 
Sørmarka. Som avbøtende tiltak planlegges turveibru over atkomstveien, og det reguleres en 150 meter 
bred sone som skal beholde naturkarakteren og bidra til at beredskapssenteret blir lite synlig for turgåere.  
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Støy fra helikopterflyging, skyting og annen øving vil ha stor innvirkning på friluftsområdene. 
Tidsbegrensing for skyte- og øvingsaktivitetene er et viktig avbøtende tiltak for å ivareta friluftsområdenes 
store bruksverdi. I reguleringsbestemmelsene er det innarbeidet to alternativer for tidsbegrensning av 
skyte- og øvingsaktivitetene på ettermiddag/kveld og i helger. På dagtid vil støy uansett få stor negativ 
konsekvens for skolenes og barnehagenes bruk av friluftsområdene. Helikopterflyging vil foregå som 
oppdrag – ikke som øvelser. Tidsbegrensning er derfor ikke mulig for helikopterflyging. 

Naturmiljø og biologisk mangfold 
Øst for E6 vil tiltaket i liten grad påvirke naturverdier. Vest for E6 vil naturområdet langs Snipetjern ikke bli 
berørt. Tjernets kantsone reguleres til naturvern med en hensynssone som buffer mellom 
beredskapssenteret og naturvernområdet. Dette gir naturområdet en juridisk sikring mot inngrep det ikke 
har i dag. En dam ved Taraldrudhytta hvor det finnes liten salamander og viktige insektarter, sikres gjennom 
planforslaget med hensynssone. Reguleringsbestemmelsene stiller også krav til at en gårdsdam ved 
Taraldrud gård skal erstattes, dersom den som følge av utbygging ikke kan opprettholdes. 

Vannmiljø 
Tiltaket vil øke andelen tette og harde flater. Det stilles krav om lokal overvannshåndtering, der overvannet 
forsinkes og eventuelt renses før det slippes ut i vassdraget. Det vil bli benyttet olje, drivstoff og kjemikalier 
på anlegget. Dette skal behandles på en slik måte at det ikke er fare for lekkasje ut i grunnen. Disse kravene 
er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Øvrige tiltak for å sikre vannmiljøet i Snipetjernsvassdraget, er 
innarbeidet i miljøoppfølgingsplanen. Samlet vurderes den negative konsekvensen av tiltaket for 
vannmiljøet å være liten når senteret er i drift og liten til middels i anleggsfasen. Sannsynligheten for at 
Gjersjøen og drikkevannsinntaket blir påvirket fra utslipp i Snipetjern er svært liten.  

Kulturmiljø 
Tiltaket berører flere automatisk fredete og nyere tids kulturminner som til sammen dokumenterer 
jordbruksbosetning på Taraldrud fra førhistorisk tid og frem til i dag. Innenfor planområdet er det funnet fire 
lokaliteter med til sammen 53 automatiske fredete kulturminner. Hovedsakelig består disse av dyrkingsspor 
i form av ødeåkre og rydningsrøyser, men det er også funnet en koksteinsrøys og funn av flint- og 
kvartsavslag. Det må søkes om at disse automatisk fredete kulturminnene blir frigitt før reguleringsplanen 
sluttbehandles. Riksantikvaren vil stille krav om at det gjennomføres en kulturminnefaglig dokumentasjon 
av kulturminnene. 
 
De største inngrepene skjer innenfor beredskapssenterets tomt, der planen innebærer fjerning av de fleste 
kulturminnene. Våningshuset og stabburet på Taraldrud gård vil i samråd med kommunene og 
kulturminnemyndigheten bli flyttet til egnet sted utenfor planområdet. Bebyggelsen på Taraldrudhytta 
foreslås revet, men tuftene etter låven forutsettes bevart for fortsatt å kunne formidle husmannsplassens 
plassering. Restene etter et våpenlager fra motstandsbevegelsens aktiviteter under siste krig vil bli bevart 
på stedet, men en tilhørende minnestein kan flyttes ut av området hvis nødvendig. Disse tiltakene er sikret 
gjennom reguleringsbestemmelsene. 

Landskap 
Tiltaket er lite eksponert overfor omgivelsene på grunn av eksisterende vegetasjon og terrengformasjoner. 
Dette medfører at tiltaket i liten grad vil være synlig utenfor senteret. Liten grad av synlighet er ønskelig for 
politiet, slik at virksomheten som foregår på beredskapssenteret, ikke enkelt kan observeres på avstand. 
Både omgivelsene og virksomheten har derfor felles interesse av at vegetasjon rundt beredskapssenteret 
beholdes. Som avbøtende tiltak for å sikre ivaretakelse av vegetasjon innenfor planområdet er det 
innarbeidet hensynssoner for bevaring av vegetasjonsbeltet langs planens avgrensning mot nord og vest. 
 
Innenfor beredskapssenterets tomt vil det eksisterende småskala jordbrukslandskapet i stor grad gå tapt. 
Den verdifulle randsonen langs Snipetjern er sikret gjennom hensynssoner og verneområder, og vil ikke bli 
berørt av tiltaket. 

Landbruk 
Taraldrud gård har ca. 125 dekar dyrka mark med varierende jordkvalitet, der det er i hovedsak foregår 
korn- og grasproduksjon. Mye fjell i dagen vanskeliggjør rasjonell drift av arealene. Jordbruksarealene vil 
gå tapt.  
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Landbruksjorda som vil bli fjernet i anleggsområdet, egner seg dårlig for erstatning av tap av dyrket mark 
og det er svært vanskelig å finne arealer som er egnet som erstatningsarealer for oppdyrking i nærområdet. 
Jorda skal i stor grad gjenbrukes i grøntanlegg innenfor området. Dersom matjord må kjøres ut av området, 
skal den søkes gjenbrukt til jordforbedring. Dette er forutsatt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Skogen på Taraldrudåsen har i hovedsak lav bonitet. Drift av skogbruksarealene vil opphøre som følge av 
tiltaket. 

Universell utforming 
Bygninger, uteområder og gang- og sykkeltraseer skal så langt som mulig utformes i henhold til krav om 
universell utforming. Det skal etableres parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Turveitraseen må 
tilpasses naturens forutsetninger. 

Klima- og energihensyn 
Miljøoppfølgingsplanen stiller krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal redegjøres for 
energibehov og energiforsyning. 

Teknisk infrastruktur 
Løsninger for tilkobling til vann og spillvann er drøftet med Oppegård kommune og alternative muligheter 
for el-forsyning er drøftet med Norgesnett. Oppegård kommune har planer om å etablere en 
reservevannledning mellom Oppegård og Oslo og det er inngått samarbeid for å vurdere om 
beredskapssenteret kan koble seg til og bidra til etableringen av denne. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at rammeplan for teknisk infrastruktur skal foreligge før 
rammetillatelse. 

Støy 
Helikopterstøy 
Helikopterstøy er beregnet og støysoner er beskrevet i henhold til grenseverdiene i retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, tabell 3. Inn- og utflygingstraseer er valgt slik at de i 
minst mulig grad berører omliggende boligområder. Beregningene viser at det ikke er bebyggelse som blir 
liggende innenfor gul og rød støysone, med unntak av bebyggelse som skal innløses som følge av tiltaket 
og speiderhytta Doggebu. Friluftsområder vil bli eksponert for helikopterstøy over anbefalt grenseverdi for 
stille områder. Støyen vil pågå i noen minutter av gangen, noen få ganger i løpet av døgnet. Mellom hver 
helikopterbevegelse vil det være lange perioder uten helikopterstøy. 
 
Skyte- og øvingsstøy 
Skyte- og øvingsstøy er beregnet og støysoner er beskrevet i henhold til grenseverdiene i retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, tabell 3. Beregningene viser at det er gjennomførbart 
at bebyggelse ikke blir liggende innenfor gul eller rød støysone, hverken fra beregnet gjennomsnittstøy 
(LDEN) eller fra maksimalstøy (LAFmax) fra de ulike skyte- og sprengningsaktivitetene. Anleggets utforming, 
standplassoverbygg og støyvoller er viktige tiltak for å redusere støypåvirkningen. Dette er innarbeidet i 
plankart og bestemmelser. Støynivået i de nærmeste omkringliggende friluftsområdene vil likevel være 
høyt, og det er derfor innarbeidet bestemmelser om tidsbegrensning av skyte- og øvingsaktivitetene. Det 
er foreslått to alternative reguleringsbestemmelser om tidsbegrensning. Støy på lørdager, søndager og 
helligdager, samt på natt, er ikke tillatt i noen av alternativene. Det er et mål at det skal være forutsigbarhet 
for innbyggere og brukere av friluftsområdene for når de kan være sikre på å ikke bli belastet av støyende 
skyte- og øvingsaktivitet. 

Grunnforhold 
Det er gjennomført grunnundersøkelser i utbyggingsområdet. Undersøkelser ved atkomstvei fra 
rundkjøringen i Taraldrudkrysset vil bli gjennomført før planvedtak. De gjennomførte undersøkelsene viser 
at det er relativt tynne lag med løsmasser og det er kun påtruffet sensitiv leire i en lomme nordvest på 
tomten. Dette vil kunne håndteres med lokale tiltak i grunnen. Tomten er vurdert å ikke være skredutsatt. 



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 50 av 92 

Trafikk 
Beredskapssenteret vil få hovedatkomst fra rundkjøring i Taraldrudkrysset. Kryssberegninger viser at 
krysset har fortsatt god kapasitet etter at beredskapssenteret og eventuell døgnhvileplass er etablert. 
Utrykningsvei til E6 mot nord anlegges øst for Statens vegvesens kontrollstasjon. Løsningene er 
innarbeidet i plankartet. Nærmeste kollektivholdeplass ligger ca. 1,7 km fra beredskapssenteret. Det bør 
videreføres en dialog med Ruter for å vurdere tiltak som kan forbedre kollektivtilgjengeligheten. Alternativt 
må det etableres en skyssordning mellom beredskapssenteret og Kolbotn stasjon. 

Anleggsperioden 
De vesentligste konsekvensene i anleggsperioden er anleggstrafikk, anleggsstøy og utslipp til grunn og 
vann. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at Fløisbonnveien ikke benyttes som atkomst for 
anleggstrafikk når atkomst fra Taraldrudkrysset er etablert. De krever også at anleggsstøy skal beregnes 
iht. T-1442/2016 og at det skal utarbeides en plan for anleggsvirksomheten. En ikke uttømmende liste over 
hva «Plan for anleggsvirksomheten» skal inneholde, finnes i dette dokumentets kapittel 2.2.9 og i 
reguleringsbestemmelsene. 

Risiko og sårbarhet 
Det er gjennomført risikovurdering som har avdekket og identifisert 25 mulige hendelser med betydning for 
områdets egnethet til utbyggingsformålet. Det er foreslått tiltak for alle slike hendelser. Tiltak som anbefales 
gjennomført i risiko- og sårbarhetsanalysen, er av både organisatorisk og fysisk art. De fysiske tiltakene 
ivaretas i planforslaget eller i dokumentasjonen som skal utarbeides til byggesøknad. 

6.2 Metodikk og referansealternativ 
Konsekvensene av planforslaget er utredet med utgangspunkt i planprogram fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 07. mars 2017. 
 
Planbeskrivelsen redegjør for de viktigste konsekvensene innenfor de ulike temaene. For flere av temaene 
er det utarbeidet mer utfyllende delutredninger og tekniske underlagsrapporter som følger som vedlegg til 
saken.  

6.2.1 Metodikk 
Metodene som er benyttet i utredningen varierer etter temaene som er behandlet. 
 
Flere av temaene tar utgangspunkt i metodikken i Statens vegvesens håndbok V712, konsekvensanalyser. 
Denne metodikken består av en verdivurdering og omfangsvurdering. Når disse sammenstilles, angis 
hvilken konsekvens tiltaket har for temaet. Et tiltak kan ha både negativ og positiv konsekvens og dette 
graderes som liten, middels, stor eller meget stor konsekvens. Når metodikken angir at konsekvensen er 
f.eks. «liten negativ», betyr dette at konsekvensen er negativ sammenlignet med dagens situasjon 
(referansealternativet), men at den negative konsekvensen er liten. Dersom konsekvensen hverken er 
positiv eller negativ, angis den som «ubetydelig». 
 
For temaet «Friluftsliv, herunder barn og unge», er det gjennomført en bred medvirkningsprosess med flere 
medvirkningsverksteder som har bidratt med kunnskapsgrunnlag og innspill til prosessen. 
 
Planprogrammets krav til utredningen og anvendt metode er beskrevet i temautredningene. 

6.2.2 Referansealternativ 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av ikke å realisere planen. 
Referansealternativet defineres som områdets alternative arealbruk. Planområdet ligger innenfor 
Markagrensen og er avsatt til LNF-område. Alternativ bruk tilsvarer derfor dagens situasjon der området 
hovedsakelig benyttes til landbruksvirksomhet. 
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6.3 Forholdet til overordnede planer og mål 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene sier at rammer for utbygging og transportsystem bør fastsettes i regionale planer, slik det 
er gjort i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planene bør trekke langsiktige grenser 
mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder.  
 
Et nasjonalt beredskapssenter er et spesielt anlegg med lav arealutnyttelse og arbeidsplasstetthet, stort 
arealbehov og behov for avstand til boligområder på grunn av støyende aktivitet. Beredskapssenteret har 
ingen publikumsrettet funksjon. Senteret kan derfor sammenlignes med en terminalfunksjon/arealkrevende 
virksomhet, og det er derfor forsvarlig at det ikke er lagt ved et knutepunkt eller langs tunge kollektivakser. 
Plasseringen på Taraldrud er innenfor et stort sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområdet, og 
en slik plassering er ikke i tråd med retningslinjene eller Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. Planen har likevel lagt til rette for ivaretakelse av friluftslivet lokalt, samt viktig naturmangfold, 
overvannshåndtering og viktige kulturminner, men reduserer friluftsområdenes verdi som følge av 
støypåvirkning. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging etter plan- 
og bygningsloven.  
 
Konsekvenser for barn og unge er vurdert innenfor temaet friluftsliv, og det er gjennomført 
medvirkningsverksteder der barn og unge har vært spesielt invitert til deltakelse og bidrag. Det er i tillegg 
gjennomført særskilte informasjonsmøter på de nærliggende skolene, i barn og unges kommunestyre og i 
ungdomsrådet. Støy fra skyting og øvelser vil gi stor negativ konsekvens for skolenes og barnehagenes 
bruk av nærfriluftsområdene. 

T-1442/2016 Støy i arealplanlegging 
Retningslinjens grenseverdier for støy på uteoppholdsareal og fasade på støyfølsom bebyggelse legges til 
grunn for planforslaget, og er sikret i reguleringsbestemmelsene. Alternativ 2 for 
reguleringsbestemmelsene tillater periodevise overskridelser av grenseverdiene på inntil 10 dB fra 
eksplosiver som medfører at noe bebyggelse blir liggende i gul, men ikke rød, støysone. Støyutredningene 
er utarbeidet i tråd med retningslinjene. Anbefalte øvre støynivåer i «stille områder» vil ikke være mulig å 
tilfredsstille, gitt lokaliseringen i Marka og med den aktiviteten som er nødvendig ved beredskapssenteret. 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 
Planforslaget er ikke i tråd med markalovens formål, som er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 
naturopplevelse og idrett. Det er et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak i Marka, men lovens § 7 gir 
departementet anledning til å fravike forbudet ved statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 6-4. 
Klima- og miljødepartementet har i tråd med markalovens § 6 gitt tillatelse til å igangsette planlegging i 
Marka, og stilt krav til den videre prosessen. 
 
Planforslaget omfatter utredning av friluftsliv, landskap, naturmiljø, kulturmiljø og støy. Turstier og skiløyper 
i området ivaretas, og nærliggende boligområdets tilgang til Marka begrenses ikke som følge av forslaget. 
Beredskapssenterets terrenginngrep og eksponering er vurdert i landskapsutredningen. 
Reguleringsforslaget er planlagt innenfor markalovens rammer og øvrige krav fra Klima- og 
miljødepartementet. 

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
Tiltakets konsekvenser for vannmiljø er utredet i planforslaget. Utredningen tar for seg krav gitt i 
vannforskriften og vannressursloven, og avbøtende tiltak er innarbeidet i miljøoppfølgingsplan. 

Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 Ski kommune 
Planområdet er i kommuneplanen avsatt som LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift). Planforslaget regulerer et annet arealbruksformål på deler av planområdet, for å sikre at det kan 
etableres et beredskapssenter. Planforslaget retter seg etter kommuneplanens bestemmelser om forhold 
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som skal belyses og avklares ved reguleringsarbeider (Kommuneplanens § 17). For temaene klima- og 
energihensyn og klimagassregnskap er det innarbeidet krav i miljøoppfølgingsplanen om at dette skal 
dokumenteres før byggestart.  
 
Kommuneplanen viser til retningslinje T-1442 når det gjelder grenseverdier for støy, og har innarbeidet de 
grenseverdiene som var gjeldende på det tidspunktet da kommuneplanen ble vedtatt. Det åpnes for øvrig 
for at andre krav enn det som fremkommer av kommuneplanen kan fastsettes gjennom reguleringsplan. 
Etter vedtak av kommuneplanen har T-1442 blitt oppdatert, og den gjeldende versjonen (T-1442/2016) er 
lagt til grunn for dette planforslaget. Gjeldende versjon av T-1442 har mindre strenge grenseverdier for støy 
fra skytebaner enn kommuneplanens krav. 

Klima- og energiplan Ski kommune 
Planforslaget inneholder miljøoppfølgingsplan som ivaretar hensyn fra klima- og energiplan Ski kommune.  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for statens, fylkenes og 
kommunenes planlegging og prioritering i regionen, samt vurdering av innsendte planforslag, i tråd med 
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Den regionale planen skal bidra til at utbyggingsmønsteret er arealeffektivt basert på flerkjernet utvikling 
og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planens retningslinje R10 sier at arealkrevende virksomheter bør 
ha nærhet til hovedveinettet. Disse arealene kan ha lavere arealutnyttelse, mindre sentral beliggenhet, lav 
kollektivtilgjengelighet, færre innbyggere i gang- og sykkelavstand og god parkeringsdekning med bil. 
Et beredskapssenter er av en slik karakter at det ikke er hensiktsmessig å lokalisere det i et av 
vekstområdene, og at lokalisering i tråd med retningslinje R10 om arealkrevende virksomhet er riktig.  
 
Den regionale planen angir at beredskapssenterets planområde er et område med regional grønnstruktur 
for biologisk mangfold og område som omfattes av Markaloven. Planens retningslinje R9 sier at hensyn til 
viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og kulturmiljø, og regional grønnstruktur for 
biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene skal prioriteres foran 
utbygging. Hensynet skal kun avvikes dersom infrastrukturutbygging har avgjørende betydning for utvikling 
av regionalt kollektiv- eller godstransportsystem. Plasseringen av beredskapssenteret er ikke i tråd med 
denne retningslinjen, men viktige forbindelser for friluftsliv, samt naturmiljø ivaretas gjennom planforslaget. 

Handlingsplan mot støy fra samferdselskilder 2014-2019 – Oppegård kommune 
Handlingsplanen har bl.a. til hensikt å medvirke til at andre støykildeeiere forebygger støy og at 
belastningen fra bygge- og anleggsstøy reduseres. Planforslaget legger grenseverdiene i retningslinjene 
T-1442 til grunn, og sikrer dette i reguleringsbestemmelsene både for anleggsfasen og etter ferdig 
utbygging. Det er utført støyutredninger for helikopterstøy og skyte- og øvingsstøy i tråd med 
retningslinjene, samt at det stilles krav til at anleggsstøy skal beregnes før anleggsstart. 

Gjeldende reguleringsplaner og pågående plansaker 
Planforslaget forholder seg til og er samordnet med gjeldende og pågående reguleringsplaner i området. 

6.4 Friluftsliv, herunder barn og unges interesser 

Sentrale problemstillinger 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er utført av Oppegård og Ski kommuner etter 
Miljødirektoratets veileder M98-2013. For å sikre ytterligere verdifull kunnskap i forbindelse med 
temautredningen, er det gjennomført en bred medvirkningsprosess med flere medvirkningsverksteder, der 
bl.a. representanter for barn og unge har deltatt. 
 
Planområdet omfatter et område av stor regional betydning for friluftslivet (Marka). En viktig problemstilling 
i planarbeidet har vært å sikre opprettholdelse av turveiene mellom Fløisbonn og Kloppa og over 
Taraldrudåsen, slik at de vil fremstå som gode, grønne og naturpregete korridorer.  
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Ved beredskapssenteret vil det bli støyende virksomhet fra helikoptertrafikk og skyte- og 
sprengningsøvelser. En viktig problemstilling har vært å vurdere hvilke aktiviteter og i hvilken grad støyende 
aktiviteter ved virksomheten kan tidsbegrenses.   

Dagens situasjon 

 
Figur 6-1 Verdikart for planområdet og influensområdet. Kartet bygger på Oppegård og Ski kommuners verdisetting, 
samt brukernes vurderinger i medvirkningsprosess. Øvrige deler av Marka utenfor influensområdet, dvs. Grønliåsen 
og Marka øst og sør for Taraldrud er i konsekvensutredningen vurdert å ha stor verdi. 

Eksisterende krysningspunkter av E6 er markert med tall: (1) landbruksbru Taraldrud gård, (2) Søndre Taraldrud bru 
og (3) undergang ved Taraldrudkrysset. Figur: Asplan Viak 

Friluftsområdene er spesielt verdifulle for nærfriluftslivet i østlige deler av Oppegård, og sørlige deler av 
Oslo. Deler av området vil også være viktig for den fremtidige bydelen Gjersrud-Stensrud.  Tur- og 
løypenettet som berøres i den sørlige delen av planområdet, er en svært viktig del av friluftslivets 
infrastruktur som sikrer ferdsel over E6 og dermed knytter friluftsområder i Oppegård, Ski og Oslo sammen. 
E6 fremstår som en barriere og betydelig støykilde som stedvis forringer områdets verdi for friluftsformål. 
Barn og unge bruker særlig de nære friluftsområdene vest for planområdet, og både skoler og barnehager 
har aktiviteter i friluftsområdene på dagtid. 
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Konsekvenser av tiltaket 
Tiltaket er vurdert å ha negative konsekvenser både innenfor planområdet, for ferdsel og fremkommelighet 
og som følge av støy.  
 
Innenfor planområdet har Taraldrud gård begrenset verdi for friluftslivet, mens Snipetjern og Taraldrudåsen 
har stor verdi. Taraldrud gård vil som følge av tiltaket bli helt avstengt for allmennheten, mens Snipetjern 
og Taraldrudåsen i liten grad blir berørt. De negative konsekvensene for områdene innenfor planen er 
vurdert å være små. 
 
For ferdsel og fremkommelighet finnes det tre krysningspunkter av E6 innenfor planområdet. Dette er 
driftsbrua ved Taraldrud gård, Søndre Taraldrud bru og undergangen ved Taraldrudkrysset. Driftsbrua ved 
Taraldrud gård har i dag liten verdi som følge av at brukere må krysse et området med stor privat karakter. 
Søndre Taraldrud bru har stor verdi fordi den er viktig for regional ferdsel og sammenhengende løypenett. 
Skiløperne ledes i dag under E6 ved Taraldrudkrysset. I planforslaget sikres en grønn korridor langs 
turveien mot Søndre Taraldrud bru, og det tilrettelegges med bru over ny atkomstveien til 
beredskapssenteret. Bruløsningen er likevel et dårligere alternativ for friluftslivet enn dagens løsning på 
terreng. Styrking av turveien ved Søndre Taraldrud bru er et avbøtende tiltak som er positivt for 
ferdselsåren, men opplevelsen av å ferdes gjennom området vil bli svekket noe. Det vurderes derfor at den 
negative konsekvensen er liten. 

 
På beredskapssenteret vil det bli støyende virksomhet, både fra helikoptertrafikk og skyte- og 
sprengningsøvelser. Uforutsigbar og uregelmessig impulsstøy fra skyting, sprenging og helikopterstøy vil 
oppleves annerledes enn dagens situasjon hvor vegtrafikkstøy påvirker deler av området. Støyen vil 
påvirke store regionale friluftsområder. Støy fra skyting vil ha størst påvirkning i området nord og vest for 
Snipetjern, samt i sør/sørvest. Støy fra sprengning vil ha størst påvirkning for friluftsområdet vest for 
Snipetjern, men nesten like stor påvirkning i nord og sør. Helikopterstøy vil ha størst negativ konsekvens 
nord og øst for planområdet, i hovedsak i kortere perioder og med få daglige hendelser (i gjennomsnitt 3 
avganger og 3 landinger). Støy vil ha stor negativ konsekvens for friluftsområdene og gi redusert 
friluftsopplevelse i de berørte områdene. Beregninger viser at deler av Marka vil få støy som overstiger Lden 
= 40 dB, som er anbefalt øvre nivå i såkalte stille områder. Deler av Markaområdene som berøres har i dag 
vegtrafikkstøy som overstiger dette nivået. 
 
Nærfriluftsområdene som vil bli utsatt for støy brukes i dag av skoler og barnehager på dagtid. Dette 
medfører at tiltaket vil ha stor negativ konsekvens for barn og unges bruk av nærfriluftsområdene. Dette 
problemet vil forsterkes dersom det også tillates sprengningsstøy over grenseverdiene på dagtid. 

Tabell 6-1 Oversikt over konsekvenser for friluftsliv 

Friluftsliv Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Innenfor 
planområdet 

   Innenfor planområdets avgrensning 

Taraldrudåsen Stor Intet Ubetydelig (0) Ingen avstenging, stier ivaretas   

Taraldrud gård Liten – 
middels 

Stort 
negativt 

Liten negativ (-) Gården og innmarka benyttes i liten grad til 
friluftsformål pga. støy og privat karakter. 
Noe potensial for friluftsliv langs Snipetjern. 

Ferdsel og 
fremkommelighet 

   Forbindelsesårer 

Landbruks-
overgang ved 
Taraldrud gård 

Liten Stort 
negativt 

Liten negativ (-) Landbruksovergangen ved Taraldrud gård 
har liten verdi, fordi den befinner seg inne i 
et område som oppfattes som privat, brukes 
av få og i hovedsak til gange. 

Søndre Taraldrud 
bru 

Stor Lite 
negativt 

Liten negativ (-) Bru over atkomstveien til beredskaps-
senteret er et viktig avbøtende tiltak som 
opprettholder fremkommelighet. Ved å 
tilrettelegge for løypemaskiner, kan også 
skiløpere krysse over brua. Likevel svekkes 
opplevelsen av å ferdes gjennom området. 
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Undergang ved 
Taraldrudkrysset 

Stor - 
middels 

Intet Ubetydelig (0) Undergangen har stor verdi for skiløperne, 
men er langt fra en optimal løsning pga. 
søle, salt og støy fra E6. 

Støy     

Friluftsområder Stor  Stort 
negativt 

Stor negativ (---) Støy vil ha negativ innvirkning på store 
friluftsområder av regional verdi, og vil ha 
særskilt negativ påvirkning på barn og 
unges bruk av områdene på dagtid. En 
viktig forutsetning for vurderingen er at det 
fastsettes tidsrammer i reguleringsplanen for 
støyende aktivitet. 

 

Avbøtende tiltak 
Et av de viktigste tiltakene for å redusere de negative konsekvensene for friluftslivet er å sikre en god 
turveiforbindelse i forlengelsen av Fløisbonnveien mot Søndre Taraldrud bru. Turveien er innarbeidet i 
plankartet, og det er stilt krav om at denne skal krysse over beredskapssenterets atkomstvei på bru. 
Turveien er lagt i en 150 meter bred grøntkorridor mellom beredskapssenteret og Taraldrudveien. 
  
Trasé for helikoptrenes inn- og utflyging er lagt slik at de i minst mulig grad medfører støy for eksisterende 
og planlagt boligbebyggelse, samt skoler, barnehager og omsorgsboliger. Dette er gunstig for boliger og 
annen støyfølsom bebyggelse, men innebærer at friluftsområder i større grad blir berørt. 
 
Miljøoppfølgingsplanen stiller krav om at videre prosjektering skal omfatte optimalisering av 
treningsaktivitetenes lokalisering, bygningenes støyskjermingseffekt og andre skjermende tiltak for å sikre 
ytterligere reduksjon av støy. 
 
Temautredningen anbefaler å tidsbegrense skyte- og øvingsaktiviteten ved senteret til normal arbeidstid, 
slik at støy i friluftsområdene på kveldstid og i helger kan unngås. Dette vil gi en forutsigbarhet for brukerne 
av Marka om hvilke tidsperioder der det ikke skal foregå støyende aktiviteter og hvilke tidsperioder der det 
kan forventes støy. En slik tidsbegrensning vil likevel ikke redusere støyulempene ved bruk av 
friluftsområdene på dagtid. 
 
Politiet har gitt uttrykk for at en tidsbegrensing som ikke tillater skyte- og øvingsaktiviteter på kveldstid, ikke 
er forenlig med den planlagte virksomhet på senteret og ønsker at reguleringsbestemmelsene skal gi 
mulighet til at det kan utføres skyte- og øvingsaktivitet utover normal arbeidstid. Det er derfor utarbeidet to 
alternativer til bestemmelser om tidsbegrensning av skyte- og øvingsstøy, som er redegjort nærmere for i 
kapittel 2.2.11 under «støyreduserende tiltak». 
 
I forkant av spesielt støyende aktiviteter legges det opp til at nærliggende bebyggelse og andre interesserte 
blir varslet. Dette kan gjennomføres som en nettbasert løsning eller SMS-varsling. Dette kravet er 
innarbeidet i miljøoppfølgingsplanen. 
 
I anleggsperioden er det viktig at midlertidige løsninger prioriterer trafikksikkerhet, tilrettelegging for barn 
og unge og opprettholder turveiforbindelser. Det er også viktig å begrense anleggstrafikken på 
Fløisbonnveien og unngå unødig støy. Alle disse forholdene er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene og 
miljøoppfølgingsplanen. 
 
I medvirkningsverkstedene som ble gjennomført i januar, kom det frem flere forslag om kompenserende 
tiltak for friluftslivet. Dette var bidrag til lysløype og turveier, tilrettelegging for aktivitet på Snipeåsen og ved 
Assuren, bidrag til svømmehall, hinderløype, etc. I tillegg ønsket deltakerne avklaring om 
krigsminnesmerket og flytting av verneverdig bebyggelse på Taraldrud gård. Flytting av to bygninger på 
gården er sikret i bestemmelsene. Det pågår samarbeid med Ski og Oppegård kommuner om hvor disse 
kan flyttes. Assuren og Ljansbruket er aktuelle områder for gårdsbebyggelsen. Dersom nødvendig kan 
også minnebautaen ved krigsminnesmerket flyttes. De øvrige kompenserende tiltakene sikres ikke i planen, 
og må avklares nærmere i samarbeid med bl.a. kommunene i den videre prosessen. 
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6.5 Naturmiljø og biologisk mangfold 

Verdivurdering dagens situasjon 
Naturtypelokaliteter 
Innenfor plan- og influensområdet finnes fire naturtypelokaliteter. Dette er to lokaliteter i tilknytning til 
Snipetjernsvassdraget og to gårdsdammer ved hhv. Taraldrud gård og Taraldrudhytta. Lokalitetene langs 
Snipetjern har generelt stor verdi, som følge av rike sumpskoger med viktige forekomster av krevende 
planter. Både truede og sårbare plantearter på rødlista finnes i området. Gårdsdammen ved Taraldrud gård 
er tidligere verdisatt som svært viktig, men er senere nedjustert til viktig da ingen av de fire artene som 
tidligere er funnet i dammen lenger er oppført på rødlista. Den er i utgangspunktet nokså påvirket av 
menneskelig aktivitet. Dammen ved Taraldrudhytta er også angitt som viktig. 
 

 
Figur 6-2 Naturtypelokalitetenes og viltområdenes beliggenhet i og ved planområdet. 

Vilt 
Øst for E6 utenfor planområdet, men innenfor det som er angitt som influensområdet hekker vepsevåk, 
hønsehauk og nattravn. Vest for E6 innenfor planområdet, er det avgrenset et viltområde der det lever flere 
krevende fuglearter som for eksempel dvergspett. For flere av disse er det viktig at skogen får stå urørt da 
den gir viktige livsbetingelser som gamle grove og døde trær der det finnes mat og skjul for innsyn og 
forstyrrelser.  
 
Ca. 850 meter sør for planområdet ligger det en viltovergang over E6 hvor det trekker elg og andre 
dyrearter. Elg, rådyr, grevling, rev, gaupe og andre arter bruker naturområdene innenfor planområdet. 
Arealene vest for E6 har begrenset arealomfang, og de er ikke store nok til å kunne opprettholde en bestand 
av elg. Når det gjelder elg er en av de viktigste oppgavene å unngå at den kan forville seg ut på E6. For de 
andre pattedyrartene er leveområdene store nok og gaupe benytter tidvis planområdet og turvei over E6 
ved Taraldrudhytta. Rådyr bruker mye av planområdet.  

Omfang og konsekvensvurdering 
Øst for E6 
Tiltaket vil i liten grad påvirke hekkelokalitetene da det ikke blir økt menneskelig aktivitet i influensområdet. 
Det vil bli støy fra helikopter, skyting og øvelser, men avstanden mellom viltområdet og støykildene 
(innflygingstraseer, skytebane og øvingsområde) er såpass stor at det ikke anses som negativt. 
Vegtrafikkstøy preger allerede området. Terrenget gir en viss skjerming, men det er knyttet usikkerhet til 
vurderingene. Skogen får stå urørt, noe som er positivt for fugleartene.  
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Vest for E6 
Naturtypelokalitetene ved Snipetjernet vil bli regulert til bevaring med en hensynssone på utsiden, slik at 
skogen blir bevart. Dette er positivt for lokalitetene og viltområdet fordi disse i dag ikke er sikret mot hogst 
gjennom markaloven. Tiltaket vil medføre periodevis støypåvirkning mot Snipetjernet og skogområdene 
ved Snipetjern. Skyting vil foregå ca. 400 m fra tjernet, mens øvelser vil foregå noe nærmere. Det ikke kjent 
at det finnes viktige arter som er sårbar for støy innenfor influensområdet. Vanlige arter vil kunne bli negativt 
påvirket av støy og dermed bruke områdene i mindre grad. Gårdsdammen ved Taraldrudhytta sikres 
gjennom planen ved at den reguleres som friluftsområde med hensynssone for bevaring av naturmiljø. 
Dersom dammen ved Taraldrud gård må fylles igjen som følge av tiltaket vil den negative konsekvensen 
være stor. Det er derfor stilt krav om at det etableres erstatningsdam ved en eventuell gjenfylling.  
For viltet medfører ikke tiltaket større endringer i arealbruken, men da areal innenfor gjerdet ikke lenger blir 
tilgjengelig, blir leveområdene til artene noe innskrenket.  
Samlet sett vurderes det at det positive omfanget av at tiltaket sikrer ulike naturtypelokaliteter i stor grad 
oppveier negativ påvirkning fra støy og muligheten for at dammen ved Taraldrud gård må fjernes. 

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 

• I naturtypelokalitetene og hensynssona skal ikke hogst tillates. Hensynssonen sikrer at tekniske 
inngrep ikke tillates i nærheten av naturtypelokalitetene. Tiltakene er sikret gjennom plankartet 
og reguleringsbestemmelsene. 

• Rundt gårdsdammen ved Taraldrudhytta reguleres det hensynssone for bevaring av naturmiljø.  
• Gårdsdammen ved Taraldrud gård bør ikke fylles ut. Dersom den fylles ut sikrer bestemmelsene 

at det bygges en erstatningsdam nærmere Snipetjern.  
• Bygging av et eventuelt tett gjerde rundt beredskapssenteret bør gjøres mellom 1.november og 

15.mars, når liten salamander finnes innenfor gjerdet i gårdsdammen ved Taraldrud gård. 
Grevling og rev (som begge har hi under bakken) samt annet vilt må bli drevet ut av planområdet 
slik at de ikke blir sperret inne. Disse tiltakene er innarbeidet i miljøoppfølgingsplanen. 

• Det bør kartlegges om forvaltningsmessig viktige rovfuglarter finnes innenfor Oppegård sin del av 
influensområdet. Dette er innarbeidet i miljøoppfølgingsplanen. 

• I anleggsfasen må det unngås at vilt forviller seg ut på E6 ved å sette opp viltgjerder. Dette tiltaket 
er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene og miljøoppfølgingsplanen. 

• Viltgjerdet øst for E6 bør ikke flyttes østover til kraftlinjegata. Dagens viltgjerde fungerer svært 
godt fordi det befinner seg langs veiskjæringa der det er et tilnærmet flatt underlag. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at et eventuelt nytt gjerde skal ivareta viltgjerdets 
funksjon. 

• Gjerder må trekkes så nær selve senteret som mulig, slik at viltet kan bruke resterende 
grøntarealet både til beite og som trekkruter. Gjerdelinje er innarbeidet i plankartet. 

• Gjerder langs veier må utformes slik at ikke elg/rådyr/andre arter kan komme seg under eller 
hoppe over, og plasseres slik ta dyrene ikke får mulighet til å trekke inn på senterets område eller 
ut på E6. Dette er innarbeidet i miljøoppfølgingsplanen. 

• Det er et lite område 0-100 meter vest for Taraldrudkrysset, hvor RV129 møter rundkjøringen ved 
Taraldrudkrysset/ E6, som elg/rådyr bruker som trekkrute og hvor det ofte er viltpåkjørsler. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal etableres viltgjerde i dette området. Dette vil hindre 
påkjørsler på stedet og i tillegg hindre dyrene i å trekke ut på E6 i Taraldrudkrysset.  

6.6 Vannmiljø 

Dagens situasjon 
Planområdet ligger i nedbørsfeltet Gjersjøen, som er drikkevannskilde for ca. 40 000 innbyggere i Follo. 
Vest i planområdet ligger Snipetjernvassdraget, der tjernet og kantvegetasjonen er klassifisert som en 
svært viktig naturtypelokalitet. Tjernet er omgitt av tett skog. Sør for planområdet på østsiden av E6 ligger 
tjernet Assuren og Tussebekkvassdraget.  
 
Sør for og nedstrøms planområdet ligger i dag et alunskiferdeponi. Deponiet bidrar til en vesentlig 
forurensning av Snipetjernvassdraget. Grunneier har igangsatt planarbeid for omdisponering/opprydding 
av disse massene. Dette er således ikke en del av planarbeidet for beredskapssenteret. 
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Snipetjern og Snipetjernvassdraget renner ned mot Greverudbekken. Bekken overvåkes av PURA-
samarbeidet og det tas årlige vannprøver. På bakgrunn av prøvene er tilstanden klassifisert som moderat 
økologisk på grunn av innhold av fosfor. Vannkvaliteten har ikke endret seg i særlig grad siden 1995. 
Vannprøver tatt i og ved Snipetjernsbekken i forbindelse med reguleringsarbeidet viser at tilstanden i 
hovedsak er svært god og god, med unntak av stort innhold av nitrogen og til dels bly.  

Tabell 6-2 Verdivurdering vannmiljø 

Vannmiljø/miljøtilstand Begrunnelse Verdi 
Snipetjernvassdraget,  
inkludert Snipetjern 
 

Tilstanden er klassifisert som moderat 
økologisk. Vassdraget er sterkt påvirket av 
andre aktiviteter i nedslagsfeltet. 
Resultat fra prøvetaking i Snipetjernsbekken 
4. januar 2017 viser svært god tilstand for flere 
parametere, bl.a. fosfor. 
Vassdrag renner ut i Gjersjøen via 
Greverudbekken.  

 
                              ▲ 

Tussebekken  
oppstrøms Tussetjern 

Klassifisert som god økologisk status. 
Vassdrag renner ut i Gjersjøen. 

 
                              ▲ 

Gjersjøen (influensområde) Moderat økologisk tilstand. 
Vannforsyning for om lag 40 000 innbyggere i 
Follo.  

                                      ▲ 

Konsekvensvurdering 
Det skal ikke gjennomføres aktiviteter som kan medføre forurensning til Tussebekken. Det er derfor bare 
beregnet konsekvens for Snipetjernvassdraget og for Gjersjøen. 
 
I driftsfasen (etter at beredskapssenteret er åpnet) er det vurdert konsekvenser for: 
 
Økning i andel tette og harde flater 
Overvann skal håndteres lokalt med fordrøyning. Avrenningssituasjonen fra tomten skal ikke endres i 
omfang. Dette vil medføre at vannføringen i liten grad bidrar til større erosjon og mer partikler i vannet. 
Eventuell økning i partikler vil sedimenteres i tjernene i vassdraget ned mot Gjersjøen, og sannsynligheten 
for at Gjersjøen påvirkes er svært liten.  
 
Potensielt forurenset overvann fra tette flater (parkering, veier, vask av helikopter og kjøretøy) 
Krav om at avrenning fra området skal ha en kvalitet som ikke medfører forurensning betyr at den negative 
konsekvensen vil være liten. Det må etableres renseløsning for overvann som kan medføre forurensning 
fra f.eks. tungmetaller, olje, drivstoff og glykol. Dersom tungmetaller føres ut i Snipetjern, vil de bindes til 
partiklene i vannet og synke til bunns. Oljeprodukter vil flyte på overflaten og nedbrytes over tid. Det er 
svært lite sannsynlig at Gjersjøen vil påvirkes ved utslipp av tungmetaller, fordi disse vil sedimentere. 
Oljeutslipp vil kunne føres nedover vassdraget, men det er lite sannsynlig at et oljeutslipp vil kunne nå 
Gjersjøen. 
 
Avising av helikopterplass 
Helikopterplass vil ha varme i bakken og det vil ikke bli benyttet avisingsvæske. 
 
Søl og utslipp av olje og drivstoff fra kjøretøy og helikopter 
Dette kan være akutt forurensning av oljestoffer til vassdraget. Utslipp av oljeprodukter i 
Snipetjernsvassdraget vil flyte på overflaten og føres nedover vassdraget, og oljeproduktene vil nedbrytes 
som følge av vassdragets fallhøyde, fortynning og naturlig nedbrytning. Gjennom gjeldende lover og 
forskrifter og tiltakets reguleringsbestemmelser og miljøoppfølgingsplan stilles det strenge krav til sikkerhet 
for å hindre utslipp der olje og drivstoff skal benyttes. Det er svært lite sannsynlig at oljesøl fra 
beredskapssenteret vil påvirke Gjersjøen negativt. 
 
Forurensning av vann fra aktiviteter på skytebane og SIBO-anlegg 
Dette kan omfatte avrenning av tungmetaller og ammonium fra sprengstoff og ammunisjon. Avrenning fra 
områder hvor det kan være rester etter sprengstoff og ammunisjon skal sikres mot utlekking i 
Snipetjernvassdraget. Dersom tungmetaller fra anleggene føres ut i Snipetjern vil de synke til bunns, og 
det er svært lite sannsynlig at de vil påvirke Gjersjøen negativt. 
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For alle temaene i driftsfasen er det vurdert at konsekvensene for Snipetjernvassdraget og Gjersjøen er lite 
negative. Dette forutsetter at de avbøtende tiltak blir gjennomført. 
 
I anleggsfasen er det vurdert konsekvenser for: 
Grave- og anleggsarbeider 
Når arealer graves opp, vil jorda bli lettere eroderbar og partikler kan føres ut i vassdraget. 
Reguleringsbestemmelsene forutsetter at det utarbeides en plan avrenning fra området i anleggsperioden 
endres og sikrer at det har en kvalitet som ikke medfører forurensning. 
Partikler som renner ut i vassdraget vil sedimentere, og det er svært liten sannsynlighet for at Gjersjøen vil 
påvirkes negativt. De negative konsekvensene er vurdert som små til middels. 
 
Søl og utslipp av olje/diesel fra anleggsmaskiner 
Anleggsdrift med maskiner og utstyr medfører risiko for akutt forurensning av oljestoffer til vassdraget. I 
plan for anleggsfasen skal det bl.a. gjøres rede for tiltak som hindrer at utslipp av oljeprodukter til 
Snipetjernsvassdraget. Eventuell forurensing med oljeprodukter vil flyte på overflaten og føres nedover 
vassdraget, og vil nedbrytes som følge av vassdragets fallhøyde, fortynning og naturlig nedbrytning. 
Gjennom gjeldende lover og forskrifter og tiltakets reguleringsbestemmelser og miljøoppfølgingsplan stilles 
det strenge krav til sikkerhet for å hindre utslipp der olje og drivstoff skal benyttes. Det er svært lite 
sannsynlig at oljesøl fra beredskapssenteret vil påvirke Gjersjøen negativt. 
 
Sprengningsarbeider 
Rester av uomsatt sprengstoff kan havne i vassdraget. Øking av nitrat bidrar til eutrofiering. Ved 
betongarbeider sammen med sprengningsarbeider kan det dannes ammoniakk ved høy pH. Ammoniakk 
er akutt giftig for fisk. Det er svært lite sannsynlig at forurensningen vil kunne påvirke Gjersjøen negativt. 
 
 
For alle temaene i anleggsfasen er det vurdert at konsekvensene for Snipetjernvassdraget og Gjersjøen er 
lite til middels negative. Dette forutsetter at de avbøtende tiltak blir gjennomført. 

Avbøtende tiltak 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at avrenning fra området ikke skal endres i omfang og ha en 
vannkvalitet som ikke medfører forurensning. Dette forutsetter at overvann fra anlegget må samles og 
fordrøyes lokalt. Potensielt forurenset overvann må ledes via renseløsninger. Ved bruk at lokal 
overvannshåndtering og naturlige filtre og fordrøyningstiltak vil dette forsinke avrenning mot vassdraget. 
Andelen vann fra planområdet vil være lite i forhold til vann fra hele nedslagsfeltet. En mulig 
temperaturendring i vassdraget vil være neglisjerbar. 
 
Det forventes av tiltaket ikke vil påvirke alunskiferdeponiet sør for planområdet, fordi 
reguleringsbestemmelsene stiller krav om at avrenningsomfanget fra tomten ikke skal endres. 
 
Forslag til avbøtende tiltak er innarbeidet i miljøoppfølgingsplan: 
 
Potensielt forurenset avrenning fra tette flater som helikopterlandingsplass og parkeringsareal:  

• Graskledde sandfiltergrøfter. Eventuelt oppsamlingsgrøfter med utløp til sandfang/ 
overvannssystem.  

• Flomveier forutsettes opprettholdt i terrenget, fordrøyningsdammer kan etableres i forbindelse 
med naturlig flomvei.  

• Avrenning fra internvei vil ikke ha behov for egen rensing, men kan infiltrere i kantvegetasjon. Det 
er viktig at overvann fra vei ikke drenerer rett i vassdrag, men via en vegetasjonssone.  
 

Takvann: 
• Takvann er rent og kan ledes til nærmeste grøntområde for fordrøyning.  
• Vannet kan eventuelt fordrøyes i samme anlegg som overvann fra andre tette flater (parkering, 

helikopterlandingsplass etc.).  
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Overvann fra skytebane: 
• Forutsetter at gjeldende håndbøker, regelverk og forskrifter for nye skyte- og øvingsfelt følges.  
• Kulefang konstrueres slik at utlekking av metaller unngås i størst mulig grad. 
• Avskjærende grøfter etableres oppstrøms skytebane for å minske avrenning gjennom/over 

området.  
• Anlegg bør plasseres slik at avstand til grunnvann blir så stor som mulig. 

 
Overvann fra øvingsanlegg (SIBO): 

• Det etableres løsninger som muliggjør kontroll av eventuell miljøfarlige stoffer som benyttes. Dette 
kan f.eks. gjelde brann og røykutvikling eller andre strids- og øvingshensikter. Løsninger kan være 
mobile kar o.l. som muliggjør brenning uten at bensin osv. kommer i kontakt med omgivelsene. 
 

Fyllplass til helikopterdrivstoff og bensinstasjon for kjøretøy, samt vaskeplass for kjøretøy: 
• Lagring av drivstoff skal skje i tanker med dobbel bunn og oppsamling under lik volum av tank.  
• Overvann og vaskevann ledes til renseløsning (sandfang og oljeutskiller) 
• Forutsetter at gjeldene regelverk og forskrifter følges i forhold til sikring mot utslipp ved lagring og 

fylling av drivstoff. 

6.7 Kulturmiljø 

6.7.1 Automatisk fredede kulturminner 

Tidligere funn 
Taraldrud gård er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1700. Det er flere kjente kulturminner på gården. 
Dette omfatter dyrkingsspor med røyser og ødeåkre, fangstgroper og gamle veifar. Alle funnene er 
automatisk fredet. De som ligger innenfor planområdet er vist i tabellen under. 

Tabell 6-3 Oversikt over tidligere funn i området 

Askeladdens 
idnr. 

Funntype Datering Gårdsnr./-navn Avstand til planen 

129572 Dyrkingsspor Førreformatorisk 105 Taraldrud Innenfor planområdet 
129745 Røys Førreformatorisk 105 Taraldrud Innenfor planområdet 
129773 Dyrkingsspor Førreformatorisk 105 Taraldrud Rett øst for E6 – delvis 

innenfor planområdet 
 

Funnsammendrag 
Akershus fylkeskommune gjennomførte høsten 2016 arkeologiske undersøkelser i den delen av 
planområdet som ligger vest for E6. Innenfor området der Beredskapssenteret skal bygges, ble det funnet 
fire automatiske fredete kulturminner. Hovedsakelig består kulturminnene av eldre dyrkingsspor i form av 
ødeåkre og rydningsrøyser, samt en koksteinsrøys og funn av flint- og kvartsavslag. De eldste 
kulturminnene i kulturmiljø 1 er datert til 1025-1190 AD.  
 
Området i Taraldrudåsen, øst for E6, skal undersøkes i løpet av våren 2017, slik at fullstendig kartlegging 
av planområdet vil foreligge før reguleringsplanen oversendes Kommunal- og moderniserings-
departementet til sluttbehandling.  
 
 

Tabell 6-4 Funn i området ved arkeologisk registrering 

Id.nr. Kulturminnetype Vernestatus Beskrivelse Datering Gårdsnr./-navn 
224165 Dyrkingsspor Automatisk 

fredet 
Ødeåkre, rydningsrøyser 
og et felt med skjørbent 
stein/kokstein 

Tidlig middelalder 105 Taraldrud 
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224168 Dyrkingsspor Automatisk 
fredet 

Ødeåkre, rydningsrøyser 
og funn av flint og 
kvartsitt 

Middelalder/ nyere 
tid 

105 Taraldrud 

225758 Dyrkingsspor Automatisk 
fredet 

Ødeåkre, rydningsrøyser  Middelalder/ nyere 
tid 

105 Taraldrud 

225676 Veifar Automatisk 
fredet 

Veifar Førreformatorisk 
tid 

105 Taraldrud 

225764 Rydningsrøys Ikke fredet Rydningsrøys Nyere tid 105 Taraldrud 
225767 Røys Ikke fredet Røys Nyere tid 105 Taraldrud 

 

 
Figur 6-3 Kulturmiljøer innenfor planområdet. Figur: Asplan Viak 

6.7.2 Nyere tids kulturminner 
Det finnes tre kulturmiljøer fra  nyere tid innenfor planområdet – se Figur 6-3. 
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Kulturmiljø 1 Taraldrud gård 
De historiske bygningene i dagens gårdstun på Taraldrud, er tradisjonelt plassert på en forhøyning i det 
lokale landskapet der det er fjell i dagen og lite dyrkingsjord. I tunet ligger tre SEFRAK-registrerte bygninger. 
Dette er et våningshus fra 1787 og en driftsbygning fra 1800-tallet på Taraldrud søndre og et stabbur fra 
1802 på Taraldrud nordre. 
 

 
Figur 6-4 Våningshus (øverst til venstre) og driftsbygning (nederst til venstre) på Taraldrud søndre. 
Stabbur på Taraldrud nordre (øverst til høyre). 
Jordkjeller som ble brukt som våpenlager under 2. verdenskrig (nederst i midten) og minnebauta (nederst til høyre). 
Alle foto: Asplan Viak 

Kulturmiljø 2 Krigsminne 
Under 2. verdenskrig ble det i forbindelse med flydropp til motstandsbevegelsen lagret våpen og annet 
materiell i en jordkjeller ved Taraldrud gård. Restene av kjelleren er i dag bare en jordvoll med åpning mot 
sør-sørvest. I jordvollens bakkant går den i ett med terrenget. På en bergknaus nær potetkjelleren er det 
reist en bauta med minneplakett hvor det informeres om Milorgs våpenlager. 
 
Kulturmiljø 3 Taraldrudhytta 
Tunet består av fire bygninger, der våningshuset er av nyere dato, mens uthus/garasje og en sidebygning 
er oppført like etter krigen. Av gamle bygninger gjenstår bare driftsbygningen som antas å være fra rundt 
1800. Det er skåret ut store hull i tømmeret i bygningen, og konstruksjonen er langt på vei ødelagt. 

 
Figur 6-5 Driftsbygning på Taraldrudhytta fra utside og innside. Alle foto: Asplan Viak 
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Kulturmiljø 4 Dyrkingsspor 
Kulturmiljøet består av små åkerteiger og rydningsrøyser fra førhistorisk tid i et felt øst for E6. Kulturmiljøet 
var opprinnelig en del av jordeiendommen til Taraldrud gård, men sammenhengen med gården har blitt 
brutt av E6. 
 
Kulturmiljø 5 Veifar 
Kulturmiljøet ligger øst for E6 og består av et gammelt veifar fra førhistorisk tid. Hulveien er en del av et 
lengre veifar som gikk over Taraldrud og videre nordover mot gårdene Åsland og Myrer. Veifaret er tegnet 
inn på kart fra 1800-tallet. 

6.7.3 Samlet vurdering kulturmiljø 

Verdivurdering 
Tabell 6-5 Verdivurdering kulturmiljø 

Kulturmiljø Begrunnelse Verdi 
KM1 Taraldrud Helhetlig kulturmiljø med stor tidsdybde, der 

bygningene i tunet ligger i opprinnelig 
sammenheng med få nye inngrep rundt. 

 

 
                              ▲ 

KM2 Krigsminne Et av få fysiske minner etter 
motstandsbevegelsens innsats og flydropp under 
krigen.  

                    ▲ 
KM3 Taraldrudhytta Identitetsverdien er knyttet til gårdshistorien som 

husmannsplass under Taraldrud. Det er kun én 
gjenværende gammelt bygning, men denne er i 
dårlig stand. 

 
           ▲ 

KM4 Dyrkingsspor Åkerteiger og rydningsrøyser fra forhistorisk tid, 
men sammenheng med gården og 
kulturlandskap er brutt av E6.  

                ▲ 
KM5 Veifar Representativ for epoken og ligger i opprinnelige 

omgivelser. 
 

                      ▲ 
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Omfang og konsekvensvurdering 
Tabell 6-6 Omfang og konsekvenser kulturmiljø 

Kulturmiljø Begrunnelse Omfang Konsekvens 
KM1 Taraldrud Planen medfører at alle bygninger i tunene på 

Taraldrud må fjernes, samt at en stor del av de 
automatisk fredete kulturminnene vil gå tapt. 
Kulturmiljøet vil bli ødelagt. 

Stort negativt Stor negativ 
konsekvens (---) 

KM2 Krigsminne Potetkjelleren blir bevart på nåværende plass, men 
vil ligge svært nær helikopterplassen og vil ikke bli 
tilgjengelig for allmenheten. Den mister sin 
kulturhistoriske kontekst og sammenheng med 
gården.  

Lite-middels 
negativt 

Liten-middels 
negativ 
konsekvens (-/--) 

KM3 Taraldrudhytta Planen medfører riving av bygningene. Kulturmiljøet 
vil bli ødelagt. 

Stort negativt Liten-middels 
negativ 
konsekvens (-/--) 

KM4 Dyrkingsspor Deler av kulturmiljøet ligger innenfor 
planavgrensning, deler ligger utenfor. Området vil 
fortsatt være naturområde. Det er ikke planlagt 
inngrep i eller i nærheten av kulturmiljøet. 

Intet Ubetydelig 
konsekvens (0) 

KM5 Veifar Hoveddelen av kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet. Skogsbilveien vest for kulturmiljøet 
skal oppgraderes til kjørevei. Dette vil føre til at 
veifaret blir noe kortet inn. Totalt sett utgjør dette en 
liten del av strekket. Tiltaket fører til at kulturmiljøet 
blir noe forringet. 

Lite negativt Liten negativ 
konsekvens (-) 

 
Planforslaget vil ha liten til stor negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø, hovedsakelig som følge 
av tapet av kulturmiljøet på Taraldrud gård. 

Avbøtende tiltak 
Våningshus og stabbur på Taraldrud er bygninger i relativt god teknisk stand og med fortsatt bruksverdi. 
Seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune mener våningshuset og stabburet primært bør 
bevares med sin nåværende plassering og gis en egnet gjenbruk innenfor politiets nye beredskapssenter. 
Dette ikke lar seg imidlertid ikke gjøre, fordi bygningene ligger sentralt i utbyggingsområdet. Det er heller 
ikke alternative tomter innenfor planområdet som er egnet for gjenoppføring av bygningene. I samarbeid 
med Oppegård og Ski kommuner arbeides det i stedet for å finne en alternativ lokalisering i nærområdet. 
 
Seksjon for kulturminnevern mener den eldre låven på Taraldrud søndre primært bør istandsettes og 
gjenbrukes på stedet. Låven ligger imidlertid så sentralt i utbyggingsområdet at den må rives. Den er delvis 
i svært dårlig stand og vil det være svært krevende å flytte den. Det stilles krav om at låven dokumenteres 
før den rives. 
 
Verdien av Taraldrudhytta ligger primært i identiteten som husmannsplass. Seksjon for kulturminnevern 
anbefaler at den eldre låven primært søkes bevart. Den er imidlertid i så dårlig forfatning at dette ikke er 
forsvarlig. En hensynssone med tilhørende reguleringsbestemmelser forutsetter at tuftene etter låven skal 
bevares når bygningen rives, slik at det for ettertiden vil være lett å oppfatte hvor plassen en gang lå. 
 
Minnebautaen ved det tidligere våpenlageret skal fortrinnsvis bli stående, men kan, hvis nødvendig, bli 
flyttet ut av planområdet. I samarbeid med eieren og det lokale HV vil det bli søkt å finne en egnet plass for 
bautaen.  
 
Det bør i den videre prosjekteringsprosessen vurderes om inngrep i den automatisk fredete hulvegen kan 
unngås ved bygging av utrykningsvei mot nord.  
 
 
 



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 65 av 92 

6.8 Landskap 

Dagens situasjon 
Regional skala 
Den østlige delen av planområdet, Taraldrudåsen, er del av et større åsrygglandskap med tydelige nord-
sørgående hovedretninger. E6 og høyspenttrasé utgjør et tydelige brudd i landskapet. Vest for E6 skifter 
landskapet karakter til et småskala jordbrukslandskap med mindre markante åskammer. 
 
Lokal skala 
Ved Taraldrud gård finnes et småskala jordbrukslandskap med gårdsbebyggelse, åkerholmer og bølgende 
dyrka mark som faller mot Snipetjern i vest. Store deler av planområdet vest for E6 ligger skjermet fra de 
omkringliggende områdene på grunn av tett blandingsskog. Trafikkstøy og veianlegg har negativ 
innvirkning på landskapsopplevelsen i store deler av planområdet, og i deler av influensområdet. 

Konsekvens av planforslaget  
Utredningen skiller mellom det overordnede landskapsbildet og landskapet innenfor utbyggingsområdet.  
 
Konsekvens for det overordnede landskapsbildet 
Utbyggingsområdet ligger lavt i det overordnede landskapsrommet omgitt av tett blandingsskog. En sentral 
del av utredningsarbeidet har vært å kartlegge tiltakets fjernvirkning. Basert på befaring av omgivelsene, 
samtaler med brukere av området og modellstudier fremkommer det at tiltaket har begrenset potensial for 
å bli eksponert for omgivelsene. Tiltakets beliggenhet i et lavbrekk og at det er omgitt av tett blandingsskog 
er vesentlige årsaker til dette. Befaringen avdekket av området kun var synlig fra hogstfeltet under 
høyspentlinjen på Taraldrudåsen og et kort parti på E6. Opplevelsen kan også påvirkes i området ved 
Snipetjern som følge av bygningsvolumene og belysning av anlegget. Det vil derfor være en viktig 
forutsetning, slik det er innarbeidet i planforslaget, at randsonen langs Snipetjern ivaretas og at det gis 
begrensninger på hogst i nærområdene. 
 
Fordi utbyggingsområdet er lite synlig fra omgivelsene som følge av tett skog og terrengformasjoner, er 
den negative konsekvensen vurdert å være liten. Vurderingen har tatt hensyn til at reguleringsplanen sikrer 
begrensning av hogst på Taraldrudåsen, forbud mot hogst langs Snipetjern, samt øvrige hensynssoner 
langs planens avgrensning mot nord og vest, der vegetasjonsbeltet skal bevares. 
 

 
Figur 6-6 Foto fra Snipetjern med anlegget inntegnet i bakgrunnen. Som følge av at vegetasjonen skjermer anlegget 
godt, er plasseringen vist med gule linjer. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/COWI 
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Figur 6-7 Fotografier fra befaring 08. januar 2017 fra ståsteder der det kan forventes eksponering av planområdet. 
Tett blandingsskog gjør at området er lite eksponert, selv i vinterhalvåret. Foto: Asplan Viak 

Konsekvens innenfor planområdet 
Ved Taraldrud gård legges det til rette for et omfattende anlegg som er utfordrende å tilpasse i et småskala 
jordbrukslandskap. Det skal i tillegg anlegges gjerde rundt hele anlegget. Blant annet for å redusere 
anleggets synlighet, opprettholdes en bred randsone mot vest med vegetasjon.  
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Figur 6-8 Verdikart med delområder. Område 1 er Snipetjern. Område 2 er randsonen mot Snipetjern og Marka i 
Oppegård. Område 3 er den eksisterende dyrka marka. Område 4 er et skogholt sør for gården. Område 5 er en 
randsone med mye vegetasjon øst for gården mot E6. Område 6 er Taraldrudåsen. Figur: Asplan Viak 

Basert på landformer, arealbruk og opplevd landskap er planområdet inndelt i seks delområder: 
 
Område 1 - Snipetjern med kantvegetasjon er et verdifullt landskapselement som ikke fysisk berøres av 
tiltaket.  
Område 2 - Randsonen mot Snipetjern og markaområdene i Oppegård er et viktig landskapselement som 
bidrar til å hindre anleggets eksponering. Randsonen ivaretas i planen gjennom regulering av 
naturvernområde og hensynsoner. 
Område 3 - Det småskala jordbrukslandskapet er et særpreget kulturlandskap med dyrka mark, åkerholmer 
og gårdsbebyggelse. Området er preget av nærheten til E6 med tilhørende vegtrafikkstøy. r grad av tiltaket. 
Anlegget berører området i stor grad og gjør det vanskelig å ivareta landskapselementene.  
Område 4 - Skogholtet sør for Taraldrud gård bidrar til å skjerme anlegget fra sør, og er i stor grad planlagt 
ivaretatt. 
Område 5 - Randsonen mot øst har mye vegetasjon og skiller gården fra E6. Dette berøres i noe grad av 
tiltaket, som følge av sikkerhetssonene rundt helikopterlandingsplassen, men mye av vegetasjonen vil 
bestå. 
Område 6 - Taraldrudåsen er en karakteristisk skogkledt åsrygg mellom E6 og Assurdalen. Den er et 
attraktivt område for landskapsopplevelser, men er preget av støy fra E6. I den nordvestre delen av 
Taraldrudåsen legges det til rette for en utrykningsvei. Dette er et område med mindre verdi enn 
Taraldrudåsen generelt på grunn av nærheten til høyspentlinjen og E6. Øvrige deler av Taraldrudåsen 
berøres ikke av tiltaket. 
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Den største landskapsmessige konsekvensen av tiltaket er at jordbrukslandskapet med åkerholmer i stor 
grad går tapt. Øvrige områder berøres i mindre grad. Anlegget vil være lite synlig for personer som 
oppholder seg i friluftsområdene på Taraldrudåsen og sør i planområdet. Den negative konsekvensen for 
landskapet innenfor planområdet er vurdert å være middels. 
 

 
Figur 6-9 Illustrasjonene er hentet fra 3D-modell oppgitt som gjeldende versjon 27. februar 2017. Nr.1 og nr. 3 viser 
tiltaket i fugleperspektiv. Nr. 2 viser tiltaket fra sørenden av Snipetjern. Trærne er vist som punkter og vil fremstå som 
tettere i virkeligheten, særlig om sommeren. Kilde: Nordic Office of Architecture/COWI 

Avbøtende tiltak 
Klima- og miljødepartementet har i sitt brev 20. september 2016 med tillatelse til at det igangsettes 
planlegging i Marka, stilt krav om at tiltaket skal gjennomføres med minst mulig terrenginngrep og 
eksponering. Ved å ivareta og styrke den skogkledte randsonen mot vest og tilpasse anlegget til 
eksisterende terreng, bør tiltaket kunne etterleve disse kravene. 
 
Nedenfor presenteres forslag til tiltak som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene i 
anleggsperioden og for anlegget. 
 
Tiltak i anleggsperioden: 

• Det skal utarbeides rigg- og anleggsplan for å skåne verdifulle områder og beskriver 
massehåndtering. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelser og miljøoppfølgingsplan. 
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• Det må gjennomføres tiltak for å sikre randsonen til Snipetjern i anleggsperioden. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at naturområder og verdifull vegetasjon skal beskyttes 
særskilt. 

• Vegetasjon og landskapselementer som skal bevares, skal sikres i anleggsperioden. 
 
Tiltak for å redusere negative konsekvenser av anlegget: 

• Miljøoppfølgingsplanen stiller krav om at tiltaket skal planlegges på landskapets premisser og 
tilpasses terrenget. 

• Der det er mulig å ivareta åkerholmer, tuntrær og gårdsmiljø bør dette gjøres for å bevare spor 
etter landskapets natur- og kulturhistoriske forankring.  

• Vegetasjon i tiltakets randsoner skal ivaretas og styrkes, særlig i den vestre delen av 
planområdet. En stor del av anleggets randsoner er innarbeidet som hensynssoner i plankartet 
med bestemmelser om bevaring. 

• Unngå kraftig hogst i nærliggende områder. Både på Taraldrudåsen og i anleggets randsoner 
mot nord og vest tillates ikke kraftig hogst. Dette er sikret i bestemmelsene. 

 
Kompenserende tiltak: 

• Bekkemiljøet nedstrøms Beredskapssenteret kan restaureres for å øke landskapsmessig verdi. 
Langs Snipetjernsbekken gjennom friluftsområdet LF2 reguleres hensynssone landskap som skal 
sikre at kantvegetasjon langs vassdraget bevares eller reetableres. 

6.9 Landbruk 

Dagens situasjon 
Planområdet består i hovedsak av skog og ca. 125 daa dyrket mark, som er klassifisert som fulldyrket jord. 
Det er i hovedsak korn- og grasproduksjon på dyrka marka. Store deler av jorda består av siltig mellomleire 
med dårlig drenering og påfølgende vannansamlinger. Det er varierende dybde på jordsmonnet med en 
del grunne partier, åkerholmer og fjell i dagen. Dette medfører vanskelige driftsforhold ved vanlig 
korndyrking.  
 
Nibio har utarbeidet modeller for dyrkningsklasser og hvordan disse er egnet for nedbørbasert korndyrking. 
Modellen opererer med totalt fem klasser. 

Tabell 6-7 Dyrkingsklasser og egnethet på jordbruksarealer innenfor planområdet 

Klasse Areal (daa) Prosent av fulldyrka Begrensninger Egnethet 
2 25 (nord i planområdet) 20 Små Godt egnet 
2 15 (sør i planområdet) 12 Små Godt egnet 
4 59 46 Store Dårlig egnet 
5 28 22 Svært store Uegnet 
Sum  100   

 
Modellen angir at 32% av det fulldyrka arealet på Taraldrud gård er godt egent for nedbørbasert 
korndyrking. Disse arealene omfatter flere mindre områder på ulike deler av gårdens dyrkbare areal. 68% 
er enten dårlig egnet eller uegnet til korndyrking. Hovedårsaken til dette er mye fjell i dagen som 
vanskeliggjør rasjonell drift av arealene. Disse arealene ligger sør, vest og nord for bebyggelsen på gården. 
 
Skogen innenfor planområdet består i all hovedsak av barskog med ulik bonitet. Bonitet (produksjonsevne) 
for skog uttrykker hvilken evne et areal har til å produsere trevirke. Skogen på Taraldrudåsen (øst for E6) 
har hovedsakelig lav bonitet. Skogen vest for jordbruksarealene på gården har i hovedsak høy bonitet. 
Åkerholmene inne på jordbruksarealet har lav bonitet. 
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Figur 6-10 Kart som viser egnethet på jordbruksarealene (til venstre). Gul farge viser arealer som er godt egnet. Figur 
til høyre viser verdikart. Kilde Nibio/Asplan Viak 

Omfang og konsekvens 
Innenfor planområdet vil all jord- og skogbruksaktivitet opphøre. Ikke alt areal vil bli direkte beslaglagt av 
bygninger/infrastruktur, men aktivitet i planområdet og avstenging for allmenheten gjør at drift av resterende 
areal ikke er mulig. Konsekvensen av tiltaket vil være negativ, særlig fordi enkelte godt egnede 
jordbruksarealer i sør og skogbruksarealer i vest ikke lenger kan drives. 
 
Matjord som inngår i arealer for permanent arealbeslag, skal gjenbrukes på tomten til jordforbedring og/eller 
vekstjord for grøntarealer. 
 

Tabell 6-8 Omfang og konsekvenser landbruk 

Delområde Begrunnelse Omfang Konsekvens 
Jordbruk nord All drift innenfor planområdet vil 

opphøre. 
Stort negativt Middels negativ 

konsekvens 
Jordbruk sør All drift innenfor planområdet vil 

opphøre. 
Stort negativt Stor negativ 

konsekvens 
Skogbruk vest All drift innenfor planområdet vil 

opphøre 
Stort negativt Stor negativ 

konsekvens 
 

Skogbruk midt All drift innenfor planområdet vil 
opphøre 

Stort negativt Middels negativ 
konsekvens 

Skogbruk øst 
(Taraldrudåsen) 

Ingen fysiske tiltak i skogen øst for 
E6. Området reguleres til LNFR med 
sikringssone som skal forhindre 
hogst av skog 

Stort negativt  
Liten negativ 
konsekvens 

Skogbruk, 
småkoller på 
dyrka mark. 

All drift innenfor planområdet vil 
opphøre 

Stort negativt Liten negativ 
konsekvens 
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Avbøtende tiltak 
Det er ikke mulig å tilrettelegge for avbøtende tiltak innenfor planområdet fordi all landbruksdrift vil opphøre. 
 
Erstatningsarealer for dyrkbar jord utenfor planområdet er vurdert, men det er vanskelig å finne egnede 
arealer for oppdyrking i nærområdet. Det er generelt få områder i nærheten som er markert som dyrkbar 
jord. Ved eventuell oppdyrkning av jord i skogsområder må det gjennomføres en kartlegging av andre 
verdier som kan bli påvirket ved oppdyrking. En oppdyrkning kan vise seg å støte på flere utfordringer og 
kan medføre konsekvenser for blant annet friluftsliv, kulturminner, kulturmiljø og ikke minst naturmangfold.  
 
Store deler av jorda i planområdet er klassifisert som uegnet eller dårlig egnet for korndyrking. Kun 40 daa 
er klassifisert som godt egnet. Dermed har ikke jorda de beste egenskapene mht korndyrking. Matjorda fra 
dårlig klassifiserte dyrka arealer forslås å benyttes som toppdekke til grøntstruktur innenfor planområdet. 
 
Matjord fra de arealene som er klassifisert som godt egnet, kan vurderes å benyttes som jordforbedring på 
eksisterende jordbruksmark utenfor planområdet. Matjorda må i så fall kartlegges for planteskadegjørere 
før flytting og bør eventuelt flyttes til nærliggende områder som er klassifisert som mindre godt egnet for 
dyrking. Jordforbedring på slike områder vil kunne forvente å øke produksjonsevnen, noe som er i tråd med 
jordloven som har målsetting om å opprettholde produksjonsevnen i størst mulig grad. Dette er også 
målsettingen for jordbruket i Ski kommune. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at matjord som ikke anvendes på tomten, skal tilføres 
jordbruksarealer utenfor planområdet med behov for jordforbedringstiltak. 

6.10 Universell utforming 

Tilrettelegging for universell utforming 
Bygninger, uteområder og gang- og sykkeltraseer vil så langt som mulig bli prosjektert i henhold til krav om 
universell utforming. 
 
Beredskapssenteret er ikke en publikumsrettet institusjon, og vil være avstengt med vakt og 
tilgangskontroll. Senteret skal likevel tilrettelegges for universell utforming, slik at alle som har adgang, kan 
ankomme og bruke nødvendige deler av senteret. Dette sikres gjennom bl.a. tilrettelagte parkeringsplasser 
for bevegelseshemmede nær hovedbyggets inngang, samt tilrettelegging ved inngangsområdet og internt 
i bygg for både bevegelses- og synshemmede. 
 
Utomhusområdet på beredskapssenteret har store terrengmessige høydeforskjeller som medfører at det 
ikke kan oppnås tilstrekkelige stigningsforhold i hele anlegget. 
 
Turveien som krysser E6 gjennom søndre del av planområdet, har i dag stigningsforhold som ikke 
tilfredsstiller kravene til universell utforming. De terrengmessige høydeforskjellene medfører at også den 
omlagte turveitraseen i planforslaget vil få brattere stigningsforhold enn det som kreves for universell 
utforming. Heller ikke de øvrige deler av turveien innover i Sørmarka er tilrettelagt med universell utforming. 
 
Planforslaget tilrettelegger for gangatkomst til beredskapssenteret fra plangrense i sør ved 
Taraldrudkrysset. Denne knytter seg til eksisterende gangkulvert under Taraldrudveien og kan på sikt 
knyttes til holdeplasser for buss dersom det etableres kollektivtilbud i området. Gangatkomsten har 
stigningsforhold som medfører at prinsipper for universell utforming kan oppfylles. 

6.11 Klima- og energihensyn 

Krav til den videre prosjekteringen 
Tiltakets mulige el-forsyning er beskrevet under temaet «teknisk infrastruktur». 
 
I reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.6.1 stilles krav om at rammeplan for teknisk infrastruktur skal foreligge 
før rammetillatelse kan gis. Denne skal redegjøre for tilkobling på el-forsyningen. 
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Miljøoppfølgingsplanen stiller krav om en redegjørelse for anleggets energibehov skal dekkes utover 
normal el-forsyning, samt hvordan planforslaget bidrar til å nå mål om energieffektive løsninger, herunder 
energibesparende tiltak som plassering og utforming av bygningene. Det skal også utarbeides et 
klimagassregnskap for utbyggingen. 

6.12 Teknisk infrastruktur 

Vannforsyning 
Nærmeste ledningsnett med mulighet for tilkopling av vann ligger i krysset mellom Fløisbonnveien og Sam 
Eydes vei i Oppegård kommune. Vannledningen i tilkoblingspunktet har dimensjon på Ø200mm og trykk 
på 6,2 bar. Det er vanlig å ha forskjellige dimensjoner på forbruksvann og på sprinklervann, som følge av 
at forbruksvann har høyere vannkvalitet. Dette gir behov for to vannledninger ved siden av hverandre i grøft 
parallelt med Fløisbonnveien. Strekningen fra beredskapssenteret til koplingspunktet er ca. 1550 m. 
 
Reservevannledning Oppegård kommune 
Oppegård kommune har planer om å legge en 500 mm reservevannledning fra Ski-kummen ved Åsland i 
Oslo til eksisterende nett på Sofiemyr. Kommunen vurderer tre alternative traseer, der alternativ 3 (rød linje 
i Figur 6-11) er mest aktuell for et samarbeid med beredskapssenteret. 
 

 
Figur 6-11 Til venstre vises de tre alternative traseene for reservevannledning til Oppegård. Til høyre vises 
beredskapssenterets planlagte trasé for ledninger til vann og spillvann. Figur: COWI 

For den nordre delen av traseen har kommunen har vært i kontakt med Follobaneprosjektet om mulig 
samarbeid.  På den resterende strekning ønsker kommunen et samarbeid med beredskapssenteret, og 
vannledning kan da plasseres innenfor beredskapssenterets tomtegrense og følge internveier. Dette vil gi 
beredskapssenteret et gunstig koplingspunkt på vannledningen. Ledningen kan føres videre mot vest langs 
Fløisbonnveien i samme grøft som planlagt spillvannsledning for beredskapssenteret. 

Spillvann 
Nærmeste ledningsnett med mulighet for tilkopling for spillvann, er ved krysset mellom Fløisbonnveien og 
Sam Eydes vei i Oppegård kommune. Spillvannsledning i tilkoblingspunkt har dimensjon på 230 mm. 
Kapasiteten på spillvannsnettet i området er begrenset, og kommunen vil sette begrensning på tillatt 
spillvannsmengde. Dette vil påvirke beredskapssenteret ved tømming av treningsbasseng. Dette må derfor 
utføres over en lengre periode og på nattetid. 
 
Spillvannsledningen kan legges i samme grøft som vannledningene, parallelt med Fløisbonnveien. Det må 
påregnes pumping av spillvann på hele strekningen fra beredskapssenteret til koplingspunktet.  
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Overvann 
Overvannshåndtering skal skje lokalt på området og tiltak (fordrøyning, rensing etc.) skal etableres med 
utgangspunkt i hensynet til Snipetjern, slik reguleringsbestemmelsene stiller krav om - se for øvrig kap. 6.6. 

El- forsyning 
Norgesnett har konsesjon for utbygging og drift av høyspenning fordelingsnett i området, med tilhørende 
leveringsplikt.  
 
Senteret har behov for redundant høyspenningsforsyning.  Det mest naturlige vil være å etablere forsyning 
fra nærmeste transformatorstasjon. Dersom trasé for ny reservevannledning mellom Åsland og Oppegård 
blir etablert i tide, vil det være naturlig og kostnadsbesparende å legge høyspenning med atskilt kabelføring 
i samme grøft fra Åsland transformatorstasjon. Løsningen er foreløpig ikke lagt til grunn for prosjektet. Man 
avventer nærmere avklaring om reservevannledningens fremdrift. 
 
De nærmeste transformatorstasjonene ligger på Åsland og Vevelstad. 
 
Åsland transformatorstasjonen ligger i Oslo, på grensen til Ski kommune og eies foreløpig av Bane NOR 
og driftes av Hafslund Nett. Stasjonen er etablert for å levere strøm til driving av ny tunnel for Follobanen, 
og skal deretter forsyne Bane NOR med 22 kV langs Follobane og 11 kV til framtidig bebyggelse i området. 
I tillegg skal stasjonen forsyne en omformerstasjon for Bane NOR som planlegges ved siden av 
transformatorstasjonen. Åsland er nærmeste tilknytningspunkt og kapasiteten er god. Én alternativ trasé 
for kabelføring er nordover fra beredskapssenteret til kryssing under E6 ved bruk av kjerneboring. Deretter 
langs Statnetts høyspenningstrasé over Taraldrudåsen mot Åsland.  Alternativ til kjerneboring under E6 er 
at kabel krysser E6 i tilknytning til eksisterende driftsbru på Taraldrud. En annen alternativ trasé er nordover 
fra beredskapssenteret vest for E6.  Nord for Taraldrud kontrollstasjon går E6 i en dyp og trang fjellskjæring, 
der det sannsynligvis er lite hensiktsmessig å etablere en kabeltrasé, og tillatelse til dette fra Statens 
vegvesen er ikke avklart. 
 
Fra Vevelstad transformatorstasjon i Ski kommune til Fugleåsen industriområde har Norgesnett etablert en 
høyspenningslinje med god kapasitet. Videre fra Fugleåsen fram til beredskapssenteret må det etableres 
ny kabeltrasé. Det er aktuelt å etablere kabelgrøft fra Fugleåsen langs Vevelstadveien og opp til Stallerud. 
Deretter i grusveg til Taraldrudhytta og videre fram til beredskapssenteret.  
 
Dagens høyspenningslinje på tomten er en luftlinje fra Fugleåsen.  Linjen er gammel og har ikke kapasitet 
til å dekke hele beredskapssenterets behov. Linjen kan fungeres som reserveforsyning, uten at den er i 
daglig bruk. Norgesnett har signalisert at dette kan være problematisk, fordi reserveforsyningsfunksjonen 
ikke blir registrert i deres systemer og dermed ikke blir hensyntatt i utnyttelsen av linjen. Det er vurdert å 
benytte eksisterende linje fra Fugleåsen til Stallerud, og deretter ny kabelgrøft fra Stallerud i grusveg til 
Taraldrudhytta og videre fram til beredskapssenteret.  Linjen kan sannsynligvis benyttes til byggestrøm i 
anleggsperioden dersom det etableres en midlertidig transformatorkiosk på eiendommen. 

Samarbeid med kommunene om teknisk infrastruktur 
Det er gjennomført flere møter med Oppegård kommune der et mulig samarbeid om reservevannledningen 
og anleggets tilkopling til teknisk infrastruktur for øvrig (vann og avløp, el og fiber) har vært tema. Dette vil 
bli videreført i prosjekteringsfasen. 

Oppsummering 
Det finnes flere aktuelle alternativer for tilkobling til teknisk infrastruktur. Endelige løsninger er ikke valgt, 
men for vann er samarbeid med Oppegård kommune om ny reservevannledning eller tilkobling ved 
Fløisbonnveien / Sam Eydes vei mest aktuell. For spillvann er tilkobling ved Fløisbonnveien / Sam Eydes 
vei mest aktuelt, og for el-forsyning er tilkobling til Åsland transformatorstasjon mest aktuelt. 
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6.13 Støy 

6.13.1 Skyte- og øvingsstøy 

Støyende aktiviteter 
Beredskapssenteret på Taraldrud har mange ulike støykilder, hvorav flere er av særlig spesiell karakter. 
Flere forskjellige våpentyper vil være i bruk på skytebanene. Trening på skarpe situasjoner vil skje med 
løsammunisjon i og utenfor bygninger i den såkalte «SIBO-landsbyen» (strid i bebygd område) og i et 
skytehus. I tillegg vil politiets ordinære helikoptertjeneste være stasjonert på beredskapssenteret og 
medføre støy i forbindelse med start og landing. 
 
De aktuelle støykildene fra treningsaktiviteter i SIBO-landsbyen vil være skudd med løsammunisjon, samt 
sprengning av treningsgranater. Felles for støykildene i SIBO-landsbyen er at tidspunktene for hver 
støyende hendelse er preget av uforutsigbarhet. Støyen har også svært forskjellig karakteristikk i forhold til 
andre typiske støy- og lydkilder som finnes i området, slik som vegtrafikk og lyder fra naturen. 
 
Utendørs skyting skjer i tilrettelagte skytebaner, med en kombinert 100- og 200-metersbane (riflebane) og 
en 50-metersbane. Politiet har estimert et omfang av skyting som er omtalt som et basis scenario, mens et 
høyt scenario kan anses som et ønske eller mulig øvre grense for omfanget. Det er gjort beregninger for 
begge scenarier. Skyting på 100- og 200-metersbanene vil i hovedsak skje fra overbygget standplass, 
mens på 50-metersbanen er det lagt opp til at noe av skytingen også kan skje ved fremrykkingsøvelser.  
 

 
Figur 6-12 Figur som viser plassering av skytebaner med skyteretning, samt SIBO og skytehus.  
Figur: Nordic Office of Architecture/COWI 

Man kan summere én type støy som et ekvivalentnivå for et døgn, uttrykt som LDEN. Det er særlig skyting 
med rifle, pistol og MP5 som vil dominere gjennomsnittstøyen (LDEN) fra skytebanene. Maksimalnivåer fra 
flere skudd kan ikke summeres, da skuddene opptrer forskjellig i tid og sted. For skytestøy er derfor 
maksimalnivåene fra hvert våpen det som vurderes som mest relevant for å vurdere opplevde forstyrrelser. 
Støy fra ulike kilder har forskjellig karakter og ulike beregningsmetoder og kan ikke summeres.   

Forutsetninger for støyberegningene 
Støyberegningene er utført med utgangspunkt i anlegget slik det er vist i skisseprosjektet. Der er 
skytebanene utformet i henhold til sikkerhetskrav i skytebaneforskriften og optimalisert for å begrense 
utbredelsen av støy mest mulig. I beregningene for skytebanene er det forutsatt ca. 10 meter høye voller, 
samt bruk av standplassoverbygg. Bygninger i SIBO-landsbyen er foreløpig ikke detaljprosjektert Det er 
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derfor lagt til grunn at disse består av enkle trekonstruksjoner og at granater brukes inne i bygningene. 
Skytehuset er utformet med en inntrukket østvendt fasade, der sprengningsøvelsene kan foregå.  
 
Flere typer treningsgranater og sprengladninger som politiet benytter, er utelukket for bruk på Taraldrud på 
grunn av støyutbredelse. 
 
Beregningene tar utgangspunkt i at de maksimale grenseverdiene for støy og angivelse av gul og rød 
støysone følger av Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016. 
Reguleringsbestemmelsene forutsetter at grenseverdiene i tabell 3 skal tilfredsstilles. Dette tilsvarer 
grenseverdiene i gul sone i figuren under, og betyr at ingen boliger eller støyfølsom bebyggelse skal ligge 
innenfor gul eller rød støysone. Alternativ 2 for reguleringsbestemmelsene tillater periodevise 
overskridelser av grenseverdier for maksimalstøy på inntil 10 dB for eksplosiver, og det vil medføre at noe 
bebyggelse vil bli liggende i gul støysone. 
 

 
Figur 6-13 Kriterier for soneinndeling (gul og rød sone) i T-1442/2016 for de relevante støykildene. 

Resultater fra støyberegningene 
Støynivået (maksimalstøy, LAFmax) ved de nærmeste boligområdene fra skyting på 200-meters riflebane vil 
bli lavere enn grenseverdiene, forutsatt at det etableres standplassoverbygg. Det er ikke nødvendig at 
skyting gjennomføres med lyddemper for at kravene skal kunne tilfredsstilles, men det er oppgitt at 
lyddemper vil bli anvendt i stor grad. Beregningene viser også at skyting på 100-metersbanen vil ha et 
lavere støynivå enn fra 200-metersbanen. 
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Figur 6-14 Maksimalstøy, LAFmax fra rifle uten lyddemper på 200-meterbanen (venstre) og fra 9 mm pistol uten 
lyddemper på 50-meterbanen (høyre). 

 
Beregningene viser også at støy (maksimalstøy, LAFmax) ved de nærmeste boligområdene fra skyting på 
50-metersbanen er lavere enn grenseverdiene både ved skyting fra standplassoverbygg og ved 
fremrykking. 
  
Samlet støy (årsmidlet døgnekvivalentnivå, LDEN) fra skytebanene ligger lavere enn grenseverdiene både 
for basis-scenario og høyt scenario når det gjelder antall avfyrte skudd. Det er ikke tatt høyde for 
anvendelse av lyddemper i beregningene. I tillegg viser beregningene at dersom skuddmengden for høyt 
scenario fordeles på dagperioden (kl. 0700 til 1900) og to timer i kveldsperioden (etter kl. 1900), er 
støynivået fortsatt lavere enn grenseverdiene. De mest støyende skytevåpnene er de to rifletypene som 
skal benyttes. Den mest støyutsatte bebyggelsen ligger i Fløisbonnveien 8-10, der støynivået er beregnet 
å ligge 2 dB under grenseverdiene. 
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Figur 6-15 Gjennomsnittstøy, LDEN, fra skytebanene. Til venstre vises basis scenario med skyting på dagtid. Til høyre 
vises høyt scenario der det også skytes to timer inn i kveldsperioden (som er en lengre periode enn det 
reguleringsbestemmelsene tilrettelegger for). 

 
Figur 6-16 Maksimalstøy, LAFmax, fra treningsbang som detoneres inne i SIBO-bygning (venstre) og sprengladning 
som detoneres på østvendt fasade på skytehuset (høyre). 
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For skyting i ulike retninger i SIBO-landsbyen med løsammunisjon viser beregningene (maksimalstøy, 
LAFmax) at det er god margin til grenseverdiene ved den nærmeste bebyggelsen. Bruk av treningsgranater 
inne i SIBO-bygningene vil få tilstrekkelig demping av enkle trekonstruksjoner, slik at grenseverdiene 
(maksimalstøy, LAFmax) ikke blir overskredet ved den nærmeste bebyggelsen. Beregningene (maksimalstøy, 
LAFmax) viser også god margin til grenseverdiene ved den nærmeste bebyggelsen ved bruk av 
sprengladninger på den østvendte fasaden i skytehuset.  
 
Alle boliger og støyfølsom bebyggelse vil med de gitte konstruksjoner og forutsetninger ligge utenfor gul og 
rød støysone fra skytebaner og treningsområder, slik reguleringsbestemmelsene stiller krav om. Alternative 
reguleringsbestemmelser (alternativ 2) tillater periodevise overskridelser av grenseverdier på inntil 10 dB 
fra eksplosiver som medfører at bebyggelse blir liggende i gul støysone. 
 
Kommuneplanene til Oppegård og Ski har lagt grenseverdiene fra tidligere versjon av T-1442 til grunn. 
Gjeldende versjon T-1442/2016, som er lagt til grunn for de utførte støyberegningene, har mindre strenge 
grenseverdier for maksimalstøy fra skyting enn den tidligere. Beregningene viser derfor at noen av de 
nærmeste boligene vil bli utsatt for maksimalstøy over grenseverdiene i kommuneplanen. Dette gjelder for 
skyting med rifle uten lyddemper, skyting mot vest med løsammunisjon i SIBO-landsbyen, bruk av 
treningsbang i SIBO-landsbyen og skyting mot nordøst med pistol under fremrykning på 50-meterbanen.  
 
Støynivået i de omkringliggende friluftsområdene vil være høyt. Dette kommer bl.a. av at skuddmengdene 
som vil bli avfyrt i basis scenario, tilsvarer over 300 skudd i timen dersom det skal gjennomføres innenfor 
normal arbeidstid, eller tilsvarende nesten 1000 skudd i timen i høyt scenario. Personer som beveger seg 
i friluftsområdene vil imidlertid, slik beregningene viser, ikke bli utsatt for støy som kan medføre fare for 
hørselsskader.  

Avbøtende tiltak 
Et av de viktigste tiltakene i reguleringsplanen for å sikre at støynivåene ikke blir for høye, er å gjøre 
grenseverdiene i Klima- og miljødepartementets retningslinje for begrensning av støy i arealplanlegging T-
1442/2016, tabell 3, bindende. Det medfører at det må gjennomføres tiltak for å begrense støyen dersom 
beregninger viser at boliger eller støyfølsom bebyggelse blir liggende innenfor gul støysone. Slike tiltak kan 
være støyskjerming inne på anlegget eller begrensninger i tid, aktivitet eller våpen-/sprengstofftype. 
Støyberegningene som er gjennomført, viser at med de tiltakene som er lagt til grunn, vil støy fra anlegget 
bli lavere enn grenseverdiene. Alternative reguleringsbestemmelser (alternativ 2) tillater overskridelser av 
grenseverdier på inntil 10 dB fra eksplosiver som medfører at bebyggelse blir liggende i gul støysone. 
Mulighetene for å overskride støygrensene gjelder mellom kl. 1000 og 1400 på hverdager (tirsdag-torsdag), 
inntil tre dager pr. uke. 
 
Flere av tiltakene som er lagt til grunn er innarbeidet i planforslaget. Område for skytebaner, SIBO og 
skytehus er angitt på plankartet. Skyteretning på skytebanene og krav om støyvoller og overbygning av 
standplass er innarbeidet i bestemmelsene.  
 
Det er lagt frem to alternative reguleringsbestemmelser der det stilles konkrete krav om tidsbegrensning av 
aktiviteten – se kap. 2.2.11 Miljøkrav – Støyreduserende tiltak. 
 
Ved videre prosjektering av anlegget vil det være viktig å optimalisere skytebanene og vurdere om 
ytterligere støyreduserende tiltak kan innarbeides. Dette gjelder primært utforming av terrengvollen rundt 
banene og utforming/isolering av standplassoverbygg. 
 
For SIBO-landsbyen ligger det et stort potensiale i å optimalisere bebyggelsens struktur, høyder og 
materialbruk. En slik optimalisering kan gjøre det mulig å anvende treningsgranater også utenfor 
bygningene. 
 
Kommuneplan for Ski stiller krav om at oppdaterte støyberegninger skal inngå i søknad om rammetillatelse. 
Det vil bli dokumentert hvilken effekt justeringer som gjennomføres i detaljprosjekteringen vil ha på støy fra 
anlegget. 
 
Støy fra skyte- og sprengningsøvelser kan virke forstyrrende for trafikanter langs E6. For å forebygge dette, 
må det etableres et opplegg for å varsle trafikantene. Dette er diskutert med Statens vegvesen og vil bli 
fulgt opp i prosjekteringsfasen. 
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6.13.2 Helikopterstøy 

Grunnlag – forutsetninger 
SINTEF har beregnet utbredelse av støy fra helikoptertrafikk etter Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016 fra Klima- og miljødepartementet med tilhørende veileder, M-128. Det er 
gjennomført beregninger for gul og rød støysone (Lden), maksimalnivå (L5AS) for henholdsvis dag- og 
nattperiode, og Ldag, Lkveld og Lnatt for det som er kalt "representative perioder med stor trafikk". Rundt det 
planlagte beredskapssenteret ligger et friluftsområde med tur- og skiløyper. Det er derfor også gjort 
beregninger for Lden = 40 og 50 dB, som er støyretningslinjens anbefalinger for stille områder. 
 
Det er lagt til grunn en trafikkmengde på 2250 helikopterbevegelser pr. år, i snitt ca. seks bevegelser pr. 
døgn. Halvparten av dette er avganger og halvparten er landinger. Trafikkmengde og mønster er beregnet 
ut fra erfaringer med dagens bruk av politiets to helikoptre som er stasjonert på Gardermoen. Det er lagt til 
grunn at det blir tre helikoptre stasjonert på Taraldrud. 
 
Det legges til grunn at trafikken har samme fordeling over døgnet som eksisterende trafikk på Gardermoen, 
der 53 % er på dagtid (0700-1900), 24 % er på kveldstid (1900-2300) og 23 % er om natten (2300-0700). 
Erfaringer fra Gardermoen viser også at det er liten variasjon i månedlig trafikk og ingen variasjon over 
ukedagene. 
 
Det er lagt til grunn at 90 % av trafikken ved basen skal nordover og den resterende trafikken mot sør og 
vest. For å begrense konsekvensene av støybelastningen for boliger, skoler og annen bebyggelse med 
støyfølsom bruk, er det lagt til grunn at man i størst mulig grad unngår inn- og utflyging i lav høyde over 
bebodde områder. Flyging mot nord er derfor lagt over ubebodde områder på Grønliåsen. Hvis 
vindforholdene krever start mot sør, skal flyging mot Oslo svinge mot øst, over ubebodde områder i 
Sørmarka. Flyging over bebodde områder i Oppegård kan dermed unngås, men dette vil altså medføre at 
friluftsområder i Marka vil bli utsatt for støy fra helikopteraktiviteten. 
 

Tabell 6-9 Fordeling av helikoptertrafikken på inn- og utflygingstraseer 

Trasé Landinger Avganger 
Nord A 30 % 30 % 
Nord B 60 % 55 % 
Sør A 10 % 10 % 
Sør B 0 % 5 % 
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Figur 6-17 Inn- og utflygingstraséer til landingsplass på Taraldrud. Figur: Sintef 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 med tilhørende veileder, M-128 er 
ment å regulere risikoen for vanlige langtids virkninger av støy på mennesker, slik som opplevd sjenanse 
eller søvnforstyrrelse. Beregningene tar hensyn til lydnivå og karakteristikk for aktuell helikoptertype, og 
hvordan dette påvirkes av lydutbredelse over det aktuelle terrenget. Beregningene tar hensyn til normal 
operasjon av slike helikoptre, og tar høyde for at det i praksis er en viss forventet statistisk variasjon i 
flygemønsteret. All motorkjøring med stillestående helikopter (før avgang og etter landing) inngår i de 
generelle beregningene av støykoter. Det er lagt til grunn at før hver avgang kjører helikopteret rotorene i 
3 minutter før det tar av. Tilsvarende kjøres rotorene i 2 minutter etter hver landing. 

Beregningsresultater og konklusjoner 
Beregninger av henholdsvis gul og rød sone er vist i Figur 6-18. Sonegrensene er definert av ekvivalentnivå, 
Lden og ikke fra maksimalnivå, L5AS, da antall bevegelser per døgn er lavt, i gjennomsnitt 6,2.  
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Figur 6-18 Støysoner fra helikoptertrafikk på Taraldrud med gul og rød støysone. Figur: SINTEF 

Med unntak av boligene på Taraldrud som uansett må innløses fordi de ligger innenfor planområdet, viser 
beregningene at det ikke vil ligge boliger innenfor gul og rød sone. Tiltaket vil dermed ikke medføre en 
økning i antall personer utsatt for støy utover grenseverdiene i T-1442/2016. Ingen skolebygninger eller 
helseinstitusjoner vil ligge innenfor rød eller gul støysone fra helikoptertrafikk. For personer som bor utenfor 
støysonene vil det kunne bli en økning i støynivå, men dette vil være under grenseverdiene.  
 
Inn- og utflygingstraseer er valgt slik at de i minst mulig grad berører omliggende boligområder vest og nord 
for planområdet. Dette medfører overflygning av områder som i dag brukes til friluftsliv. I disse områdene 
vil støy fra helikopter være hørbar. Deler av områdene nord og vest for planområdet er allerede eksponert 
for vegtrafikkstøy og tilfredsstiller derfor ikke i dag anbefalt grenseverdi for stille områder på Lden = 40 dB. 
Markaområder øst for planområdet som ligger mer enn 1 km fra E6, og dermed antas å ha støy under 40 
dB i dag, vil få støynivåer som gjør at de ikke lenger vil kunne defineres som stille områder. I disse 
områdene av Marka vil støy fra helikopter bli tydelig hørbar og enkelte ganger bli opplevd som påtrengende. 
Samtidig er det et vesentlig trekk ved støyen at den vil pågå i 2-3 minutter mens et helikopter beveger seg 
over området. Mellom hver slik helikopterbevegelse vil det typisk være lange perioder helt uten 
helikopterstøy. Hvis man antar at en bruker av Marka typisk oppholder seg i disse stille områdene i inntil 
tre timer i forbindelse med en tur, vil det normale mønsteret tilsi at brukeren vil oppleve helikopterstøy 0, 1 
eller maksimalt 2 ganger i løpet av turen. 
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Figur 6-19 Støykoter for friluftsområder for Lden = 40 og 50 dB. Støykote for 50 dB har noe større utbredelse enn gul 
sone i figuren foran. Sone for 40 dB dekker store deler av Marka rundt Taraldrud. Enkelte områder i Assurdalen får 
lavere støynivåer som følge av at dalen skjermes av Taraldrudåsen. Figur: SINTEF 

Det er større usikkerhet i beregning av støynivå, dess lenger unna en kommer planområdet, fordi det vil 
være større variasjon i hvilke flygetraseer utenfor inn- og utflygingssonene som i praksis blir valgt. 
 
Det er gjort tilleggsberegninger for det som er definert som et representativt døgn med stor aktivitet fordelt 
på dag, kveld og natt. Beregningene belyser forskjellen i gjennomsnittlig støynivå for ulike deler av døgnet. 
Det er liten forskjell mellom en maksimal dagperiode og en maksimal kveldsperiode. Kveldsperioden har 
imidlertid litt høyere støynivå enn dagperioden fordi trafikken er noe mer hektisk i verste kveldsperiode. På 
nattestid er maksimal trafikk mindre, og gjennomsnittlig støynivå tydelig lavere. Se figurer og nærmere 
beskrivelse i temautredning om helikopterstøy. 

 
I tillegg til de påkrevde og anbefalte støykartene, er det valgt å gjøre beregning for maksimum støynivå 
L5AS. Beregningen kan leses som et estimat for høyeste momentane støynivå som kan opptre regelmessig. 
Den viser at L5AS inne på beredskapssenteret vil ligge i området 95 – 100 dB. De mest utsatte boligene på 
Bjørndal vil få utendørs støynivå opp til 80 dB. I dette området vil støyhendelsene ha en typisk varighet på 
30-60 sekunder, mens helikopteret passerer for å lande på Taraldrud. Tilsvarende maksimum støynivå 
innendørs vil typisk ligge omkring 55 dB. Se figurer og nærmere beskrivelse i temautredning om 
helikopterstøy. 
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Avbøtende tiltak 
Flytraseer er valgt slik at minst mulig av overflygning skjer over bebygde områder. Dette skal sikres i 
konsesjon for helikopterlandingsplassen som gis av luftfartstilsynet. Søknad om konsesjon vil bli 
gjennomført når reguleringsplanen er vedtatt. Når helikopter flyr over bebyggelse i de valgte traseene, vil 
en større høyde over bakken redusere støynivåene. 
 
I forbindelse med øvingssituasjoner som innebærer flyging i mørke ("nattflyging"), kan slike for eksempel 
legges til vintersesong med mørketid på ettermiddag/kveld. Dette vil redusere risiko for søvnforstyrrelser. 
Tiltaket er innarbeidet i miljøoppfølgingsplanen og må følges opp administrativt på beredskapssenteret. 
 
Speiderhytta Doggebu på Snipeåsen blir liggende i gul sone og blir ikke innløst. Skjermingstiltak er ikke 
aktuelt. 

6.14 Grunnforhold 

Topografi og grunnforhold 
Tomten har et terreng som heller i vestlig retning, fra kote +150 til +155 oppe ved E6, til kote +133 nede 
ved Snipetjern. Det er generelt mye berg i dagen og lite/tynne lag med løsmasser på tomta. Tomta ligger 
under marin grense og løsmassene er dominert av marin leire. 
 
Det ble i desember 2016 gjennomført grunnundersøkelser. Den geotekniske rapporten har i tillegg benyttet 
informasjon fra tidligere utførte grunnundersøkelser i området. Det er mest løsmasser i et lite område 
nordvest på tomta og ved Snipetjern. Det forventes i disse områdene opptil 10 meter bløt leire. I øvrige 
områder forventes det tykkelser på mellom 0 og 5 meter løsmasser av tørrskorpeleire og fyllmasser.  
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser ved atkomstveien lengst sør på tomta. Dette vil bli gjennomført og vil 
bli beskrevet før planforslaget sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til avsluttende 
behandling. Tidligere undersøkelser utført av Statens vegvesen ved rundkjøringen i Taraldrudkrysset 
antyder løsmasser med tykkelse på mellom 0 og 5 meter, altså relativt små dybder til berg. 
 
NGUs berggrunnkart viser at berget i området består av tonalittisk til granittisk gneis. Bergkvaliteten 
vurderes som god og gunstig å fundamentere på.  
 
Poretrykksmålere som ble installert på tomta i forbindelse med bygging av Follobanen, viser at 
grunnvannstanden ligger mellom 0,5 - 2,0 meter under terreng. Eventuelt senket poretrykk som følge av 
bygging av Follobanen, vurderes å ha liten betydning for beredskapssenteret, fordi løsmassemektigheten 
på tomta generelt er liten. Ved Snipetjern der løsmassemektigheten er større, anbefales det videre 
oppfølging i detaljprosjekteringsfasen. 

Skredfare 
Tomta på Taraldrud vurderes å ikke være skredutsatt. 
 
Plan- og bygningsloven stiller krav om at det ikke skal bygges i flom- og skredutsatte områder. NVEs 
retningslinjer stiller krav om at fare for flom- og skredhendelser skal kartlegges. Flomfare er derfor utredet 
særskilt i forbindelse med ROS-analysen. Topografi og grunnforhold tilsier at tomta ikke er utsatt for 
snøskred, flomskred eller steinskred/steinsprang. Grunnundersøkelsene viser at det ligger en lomme med 
sensitiv leire i et begrenset område nordvest på tomta. Topografien med små høydeforskjeller og slake 
terrenghelninger, samt beliggenhet og mektighet av den sensitive leira, tilsier at dette ikke har betydning 
for stabiliteten i området, men kun for bæreevne og lokalstabilitet i et begrenset område på tomta. 
Geoteknisk kan dette håndteres med lokale tiltak. 
 
Utover det ene borpunktet ble det ikke påvist kvikkleire i grunnundersøkelsene som ble utført i 2016. 
Grunnundersøkelser utført av Statens vegvesen i 1975 indikerer derimot at det kan påtreffes sensitiv leire 
nede ved Snipetjern. Dette er i utkanten av tomta og et eventuelt initialskred vil i verste fall kun berøre en 
liten del av internveien på området. For å avklare dette nærmere, vil det i forbindelse med 
detaljprosjekteringen bli utført supplerende grunnundersøkelser. Dersom det viser seg å være sensitiv leire, 
bør det vurderes å utføre geotekniske tiltak som masseutskifting/massefortrengning eller grunnforsterkning. 
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Dette vil ivareta lokalstabiliteten og sikre at internveien ikke blir berørt ved en eventuell skredhendelse. 
Geoteknisk kan dette løses lokalt på tomta i senere detaljeringsfaser. 

Bygningsfundamentering og veifyllinger 
Fundamenteringsmetode kan variere, avhengig av dybde til berg. For det meste er det berg i dagen eller 
grunt til berg på tomta. Der hvor berg påtreffes, anbefales det å fundamentere på en gruspute over sprengt 
berg. Der hvor det er løsmasser på inntil 4-5 meter, anbefales masseutskifting med sprengstein. Dersom 
det påtreffes løsmasser over 4-5 meter, anbefales det å fundamentere på borede stålkjernepeler til berg.  
 
Oppbygging av fyllinger for veier og plasser anbefales utført med løsmasser av god geoteknisk kvalitet -  
typisk sprengstein eller tilsvarende. Stedlig sprengstein vurderes som godt egnet til oppbygging av 
kvalitetsfyllinger. For å unngå setninger og telehiv, anbefales det å skifte ut stedlige løsmasser i de områder 
hvor det skal etableres kjøreveier eller parkeringsplasser. 

6.15 Trafikk 

Dagens situasjon 
Tomten har i dag kjøreadkomst fra E6 via Taraldrudkrysset, fv. 129 Taraldrudveien, Sam Eydes vei og 
Fløisbonnveien. Fløisbonnveien er privat grusvei. Trafikkmengder (ÅDT) på hovedveinettet i nærheten kan 
sees på figuren under. 
 

 
Figur 6-20 ÅDT på hovedveinettet. Kilde: NVDB  

Trafikken på Taraldrudveien er størst i rushtiden. Det er derfor beregnet belastningsgrad på rundkjøringen 
i Taraldrudkrysset for morgen- og ettermiddagsrush. Beregningene gir belastningsgrad i krysset på opp 
mot B=0,36, dvs. at 36 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, noe som vil tilsi god trafikkavvikling. 
 
Gang og sykkeltrafikk 
Fløisbonnveien er gang- og sykkelforbindelse fra Taraldrud mot Sofiemyr og Kolbotn. Den er også omtalt 
som regional sykkelrute og knytter Kolbotn sammen med sykkelveinettet i Sørmarka.  
 
I tillegg til turveinettet i området, er det fortau / gang- og sykkelvei 400 meter inn i Fløisbonnveien fra 
Kongeveien, gangbru over Kongeveien og gang- og sykkelvei langs Kongeveien/Sønsterudveien mot 
Kolbotn. 
 
Det er ikke egen løsning for gående og syklende langs E6. På østsiden av E6 går det imidlertid en sykkelvei 
på en gruslagt skogsbilvei parallelt med E6 gjennom Assurdalen. Det er turveiforbindelse fra planområdet 
til sykkelveien gjennom Assurdalen med forbindelse blant annet til Langhus, Ski og til Oslo. 
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Kollektivtrafikk 
Nærmeste kollektivholdeplass er ved Idrettsparken i krysset mellom Fløisbonnveien og Kongeveien, som 
ligger ca. 1,7 km fra Taraldrud. Holdeplassen trafikkeres av linje 81A, Rådhuset – Greverud, og linje 83, 
Rådhuset – Tårnåsen, i tillegg til nattbuss linje N81. Både linje 81A og 83 har to avganger i timen hver 
retning på dagtid. I rush er det fire avganger i timen i rushretning, dvs. mot Rådhuset i morgenrush og mot 
Greverud i ettermiddagsrush. Reisetiden mellom Idrettsparken og Rådhuset er ca. 40 minutter. Raskeste 
reiserute til Oslo sentrum med kollektivtransport er buss til Kolbotn og tog videre til Oslo. Reisetiden fra 
Idrettsplassen til Oslo sentralstasjon er ved å bytte fra buss til tog ca. 30 minutter. 
 
Ruter har i dag kun én rushtidsbusslinje på E6 som passerer Taraldrud. Det er linje 590E som kjører fra 
Vestby stasjon via Korsegården, Vinterbro og E6 til Ryen. Linjen kjører hvert kvarter kl. 06 – 09 om 
morgenen og kl. 15 – 18 om ettermiddagen, men det er ikke holdeplass ved Taraldrud. 
 
Trafikksikkerhet 
Politiregistrerte personskadeulykker på veinettet er hentet fra Nasjonal vegdatabank og ulykkene er fra 
perioden 2007-2014 (8 år). 
 
Det er registrert to ulykker på Taraldrudveien nær planlagt ny atkomstvei mot beredskapssenteret. Begge 
ulykkene er møteulykker. Den ene har alvorlighetsgrad "lettere skadet" og den andre "alvorlig skadet". For 
Fløisbonnveien er det registrert én ulykke i krysset med Kongeveien. Dette er en bilulykke med 
alvorlighetsgrad "lettere skadet". På E6 ved kontrollplassen på Taraldrud, hvor det planlegges utkjøring for 
utrykningskjøretøy fra beredskapssenteret, er det to ulykker i nordgående retning med alvorlighetsgrad 
"lettere skadet". Begge ulykkene skyldes påkjøring bakfra. 
 
Ulykkesstatistikken avdekker ingen spesielle ulykkespunkt på veinettet i nærheten av de foreslåtte 
adkomstkryss til og fra planområdet. 

Planlagt situasjon 
 
Det er planlagt at beredskapssenteret skal ha hovedatkomst fra en ny fjerde arm i dagens rundkjøring i 
Taraldrudkrysset. I tillegg vil det være behov for en utrykningsvei med raskest mulig tilkomst til E6 nordover 
mot Oslo og Gardermoen, samt en reserve utrykningsvei med tilkomst til E18 dersom E6 skulle være stengt. 
 
Hovedatkomst 
Etter ønske fra Statens vegvesen er det for fremtidig situasjon gjort kapasitetsberegninger både med og 
uten etablering av døgnhvileplass for trailere (inkludert bensinstasjon og servering) ved Taraldrudkrysset. 
 
Pga. usikkerhet knyttet til aktivitet og trafikkmengder på beredskapssenteret over døgnet, er det valgt å 
gjøre et grovt konservativt anslag. Det er i kapasitetsberegningene lagt til grunn totalt 300 kjøretøy pr. time 
(kjt/t) til/fra senteret i både morgen- og ettermiddagsrush. I morgenrush er det lagt til grunn ca. 200 kjt/t til 
beredskapssenteret og 100 kjt/t fra beredskapssenteret, og motsatt i ettermiddagsrush. 
 
Beregninger av kapasiteten i krysset uten ny døgnhvileplass gir en belastningsgrad på opp mot B=0,42, 
dvs. at 42 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, noe som vil tilsi fortsatt god trafikkavvikling. Ved 
eventuell utbygging av ny døgnhvileplass vil tungtrafikken gjennom rundkjøringen øke. Det er lagt til grunn 
at 50 % av trafikken mellom nord og øst i rundkjøringen er tungtrafikk. Beregninger av kapasiteten i krysset 
med etablering av ny døgnhvileplass gir en belastningsgrad på opp mot B=0,51, dvs. at 51 % av den 
teoretiske kapasiteten er utnyttet, noe som vil tilsi fortsatt god trafikkavvikling.  
 
Utrykningsvei mot nord 
Utrykningsveien skal gi rask adkomst til E6 retning nord mot Oslo. Utrykningsveien vil til vanlig være stengt, 
men skal brøytes gjennom vinteren. Utrykningsveien skal krysse E6 på eksisterende driftsbru.  Derfra vil 
veien fortsette videre nordover på østsiden av E6, bak eksisterende kontrollstasjon og inn på eksisterende 
påkjøringsrampe.  
 
Reserve utrykningsvei 
Hvis E6 er stengt, må utrykningskjøretøy benytte E18 i retning Oslo. For å komme til E18, kan trafikken 
benytte ny hovedatkomst frem til rundkjøringen ved Taraldrudkrysset, og videre vestover mot E18.  
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Gang og sykkel 
Det er eksisterende turveiforbindelser for gående og syklende nær planområdet. Avstanden til Oslo 
sentrum er imidlertid lang (ca. 20 km) og trolig vil kun et fåtall av de ansatte og besøkende ved senteret gå 
eller sykle. Det kan bli noe gangtrafikk på Fløisbonnveien mellom senteret og bussholdeplassen på 
Kongeveien, avhengig av hvilke tiltak som gjøres for å forbedre kollektivtilgjengeligheten. Planforslaget har 
innarbeidet gang- og sykkelvei fra beredskapssenteret til Taraldrudveien, slik at det kan bli forbindelse til 
eventuell fremtidig bussholdeplass ved Taraldrudkrysset.  
 
Kollektivtrafikk 
I dag er det forholdsvis lang avstand (ca. 1,7 km) til nærmeste kollektivholdeplass. Hvis kollektivtransport 
skal være et aktuelt reisemiddel for ansatte og besøkende ved beredskapssenteret er det behov for et 
forbedret kollektivtilbud, særlig ved at gangavstanden blir kortere. 
 
En holdeplass i Taraldrudveien ved hovedatkomsten vil redusere gangavstanden med ca. 1 km. En slik 
løsning vil innebære omlegging av eksisterende linjer eller etablering av nye linjer, i tillegg til etablering av 
nye holdeplasser i Taraldrudveien. Det er tatt kontakt med Ruter for å drøfte mulighetene for bedre 
betjening av beredskapssenteret. I første omgang er det sjekket ut at det ikke foreligger konkrete planer for 
nye kollektivlinjer forbi planområdet. Ruter har imidlertid opplyst om at det ikke er utenkelig at linje 590E 
(rushtidslinje på E6 forbi Taraldrud) kan stoppe langs E6 hvis det opprettes bussholdeplasser godt 
tilrettelagt for fotgjengertrafikk. 
 
Hvis det ikke er mulig med forbedret rutetilbud, bør politiet selv organisere et kollektivtilbud. Det mest 
aktuelle er tilbringertransport til/fra Kolbotn stasjon i morgen- og ettermiddagsrush. 
 
Trafikksikkerhet 
En firearmet rundkjøring har erfaringsmessig noe høyere ulykkesrisiko enn en trearmet rundkjøring, samt 
at trafikkøkning generelt medfører en økt sannsynlighet for ulykker. Trafikkveksten til/fra senteret er 
imidlertid beskjeden, og rundkjøringer er en forholdsvis sikker krysstype som gir lav fart og har få alvorlige 
ulykker. 
 
Planlagt atkomstvei til/fra senteret kommer ikke i konflikt med fotgjengertrafikken i området, fordi det 
tilrettelegges for at turvei krysser over atkomstveien på bru. 
 
For å hindre konfliktsituasjoner mellom trafikk fra kontrollstasjonen på Taraldrud og utrykningskjøretøy, blir 
det etablert en standard veibom på utrykningsveien og en bom på utkjøringen fra kontrollstasjonen. 
Bommene settes i system, slik at bommen på kontrollplassen går ned når porten i perimeteret går opp ved 
brua. 
 
I anleggsperioden stiller reguleringsbestemmelsene krav om at det skal etableres trafikksikre løsninger for 
turveien gjennom området. 

6.16 Anleggsperioden 

Forutsetninger 
I dette kapitlet gjennomgås mulige konsekvenser av anleggsaktiviteten og aktuelle avbøtende tiltak. Både 
detaljprosjekteringen og entreprenørens valg vil kunne medføre en annen gjennomføring av 
anleggsperioden enn den som beskrives.  Føringer i lovverk, reguleringsbestemmelser og 
miljøoppfølgingsplan styrer handlingsrommet for endringer.  
 
Før utbygging vil det bli utarbeidet «Plan for anleggsvirksomheten» som beskriver og konkretiserer 
avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at 
planen skal foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. Tiltakene som er beskrevet nedenfor, er 
innarbeidet i miljøoppfølgingsplanen.. 

Beskrivelse av anleggsperioden 
Det tas som utgangspunkt at anleggsarbeidene vil begynne i første halvår 2018 og vil pågå frem til 
desember 2020. Den anleggsvirksomheten som antas å gi de mest omfattende konsekvensene for 
omgivelsene, vil i hovedsak pågå i 2018 og 2019. 



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Planbeskrivelse Politiets nasjonale beredskapssenter

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter  Side 87 av 92 

 
Anleggsområdet må sikres ved ytre sikkerhetstiltak og veisperringer med slusefunksjoner 
(perimetersikring). Følgende antas å være en hensiktsmessig gjennomføring av anleggsperioden: 
 

• Forberedende arbeider: I perioden med forberedende arbeider vil entreprenør sikre tilkomst til 
anleggsområdet, etablere riggområde og perimetersikring rundt anleggsplassen. Det vil også bli 
tilrettelagt for tilkobling til anleggsvann og elektrisitet, samt tiltak som hindrer avrenning til 
Snipetjern.  

• Igangsetting av arbeid med hovedbygget: Oppføring av beredskapssenterets hovedbygg er det 
mest tidskritiske tiltaket for å klare planlagt framdrift. Grunnarbeider for dette bygget må derfor 
igangsettes i en tidlig fase, med påfølgende oppføring av bygget. 

• Etablering av atkomstvei: Ny atkomstvei fra Taraldrudkrysset med planskilt kryssing av turvei 
forutsettes anlagt tidlig i anleggsperioden. Dette vil gi redusert kjørelengde for anleggstrafikken 
og begrense bruken av Fløisbonnveien til anleggstrafikk. 

• Hovedarbeider: De videre arbeider består i hovedsak av ekspressutkjøringsvei mot nord på 
østsiden av E6, helikopterplass (landings- og startområde) og hangarer, treningsanlegg med 
skytebane, treningsbygg og SIBO-landsby og øvrige terrengarbeider med internveier, parkering, 
landskapsforming og overvannshåndtering. Det er usikkert i hvilken rekkefølge dette vil bli 
gjennomført. Tilkobling til permanent vann- og avløpsnett forventes gjennomført i denne perioden. 

• Installasjoner: Den avsluttende fasen vil i stor grad omfatte installasjoner i byggene, på 
treningsområdet og helikopterplassen, samt overflatearbeider på terreng. 

Konsekvenser i anleggsperioden 
Trafikk og massehåndtering 
Hovedatkomsten til beredskapssenteret vil ikke være etablert når anleggsperioden igangsettes.  
 
Bygging av hovedatkomstveien kan først starte etter at beboere i to hus er flyttet ut. Disse må få nødvendig 
tid til utflytting etter at prosjektet er godkjent i Stortinget. Fløisbonnsveien som er dagens atkomst til 
Taraldrud gård, vil derfor benyttes til å transportere inn anleggsmaskiner og nødvendige materialer til 
grunnarbeider på tomten.  
 
Det må vurderes tiltak på Fløisbonnveien for å sikre tilstrekkelig bæreevne. Dette må sees i sammenheng 
med anlegg av nye vann- og avløpsledninger. Omfang av anleggstrafikk på Fløisbonnveien er avgjørende 
for hvilke trafikksikkerhetstiltak som må iverksettes, slik som f.eks. separering av kjøretøy og turgåere. Det 
tillates ikke anleggstrafikk på Fløisbonnveien mellom Sam Eydes vei og Kongeveien, slik at boligområder 
belastes minst mulig. 
 
En tidlig etablering av anleggsatkomst fra Taraldrudkrysset vil være ønskelig, fordi det reduserer negative 
konsekvenser for boligområdet på Ødegården og Fløisbonn gård med hensyn til støy fra anleggstrafikk. I 
tillegg vil det redusere negative konsekvenser for friluftsliv generelt og trafikksikkerhet spesielt fordi 
anleggstrafikk og turgåere ikke må dele trasé og dermed får færre konfliktpunkter. Anleggstrafikk skal 
gjennomføres med fokus på trafikksikkerhet. Ved behov skal sikringstiltak gjennomføres ved riggområde 
og anleggsveier. 
 
Tiltaket vil få et masseoverskudd som hovedsakelig kommer fra bygging av atkomstvei fra Taraldrudkrysset 
og ekspressutkjøring mot nord. Det forutsettes at disse massene gjenbrukes i prosjektet ved etablering av 
parkeringsplasser og annen terrengbearbeiding. Det forutsettes også at masser som tas ut øst for E6 
fraktes via eksisterende bru over E6, slik at det ikke er nødvendig å benytte offentlig veinett. Dette må 
avtales særskilt med Statens vegvesen som er eier av brua. Matjord som skal flyttes skal lagres adskilt, 
gjerdes inn og merkes.  
 
Dersom forurensede masser blir avdekket på anleggsområdet, f.eks. ved Taraldrud gård eller i nærheten 
av alunskiferdeponiet, må disse håndteres på forsvarlig måte og eventuelt leveres til godkjent deponi iht. 
forurensningsforskriften. 
 
Anleggsarbeider og utsprengning av ekspressutkjøring mot nord må avklares med Statens vegvesen og 
Statnett. Det forutsettes tildekking av sprengningsområdene for å hindre at steinsprut treffer høyspentlinje, 
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E6 eller kontrollstasjon. I tillegg må det vurderes om trafikken på E6 og/eller aktiviteter på kontrollstasjonen 
må stenges midlertidig når sprengningssalve avfyres. 
 
For å redusere konsekvensene av anleggstrafikk og skjerme omgivelsene, skal det utarbeides en plan for 
anleggstrafikken, som inngår i «Plan for anleggsvirksomheten». 
 
Friluftsliv 
Merkede turløyper skal holdes åpne for turgåere i hele anleggsperioden. Der det er nødvendig med 
omlegging av traséer, skal det etableres erstatningsløsninger. Omlagte turveier skal skiltes. 
 
Anleggstrafikk på Fløisbonnveien vil være den aktiviteten i anleggsperioden som har størst konsekvenser 
for friluftslivet. Redusert periode med anleggstrafikk på Fløisbonnveien vil være et viktig tiltak for å redusere 
negativ konsekvens.  
 
Kryssingspunktet mellom ny atkomstvei til beredskapssenteret og turvei/skiløype langs Fløisbonnveien til 
Assuren/Kloppa vil bli påvirket i anleggsperioden. Krav om at turvei/skiløype skal være åpen i 
anleggsperioden er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 
 
Støy og vibrasjoner 
Anleggsaktiviteten vil medføre støy og vibrasjoner. Det skal sprenges for tilrettelegging av atkomstvei fra 
Taraldrudkrysset, ekspressutkjøring mot nord og etablering av bygninger. I tillegg vil det bli behov for 
terrengbearbeiding og massetransport internt i anlegget. Som følge av ambisjonen om å gjenbruke 
masseoverskuddet i prosjektet, vil det bli etablert et knuseverk som kan knuse sprengstein til riktig fraksjon.  
 
Støy i anleggsperioden skal beregnes som en del av «Plan for anleggsvirksomheten». Regulerings-
bestemmelsene stiller krav til at anleggsvirksomheten tilpasser seg gjeldende grenseverdier for 
anleggsstøy (T-1442/2016, tabell 4 og 5) og vibrasjoner (NS 8141) og at det utarbeides forslag til 
nødvendige avbøtende tiltak. Det skal etableres informasjons- og varslingsrutiner for naboer og andre 
berørte. Dersom beregningene viser at anleggsvirksomheten vil overstige gjeldende grenseverdier etter at 
avbøtende tiltak er innarbeidet, skal dette avklares med kommunelegen i berørt kommune. 
 
Aktuelle avbøtende tiltak kan være tidsregulering og/eller innbygging av spesielt støyende aktiviteter. 
 
Utslipp til luft, vann og grunn 
Anleggsdriften vil medføre utslipp av støv i forbindelse med lasting, transportering, knusing og utlegging av 
masser. Utslipp av støv vil bl.a. avhenge av værforhold. Store støvutslipp kan medføre skade på vegetasjon 
og ubehag for utsatte personer med luftveisplager.  
 
Viktige tiltak som kan redusere støvutslipp til omgivelsene, er plassering av spesielt støvende aktiviteter, 
innbygging eller vanning av spesielt støvende aktiviteter, etablering av fast dekke på veier og rengjøring av 
transportutstyr og veier. Som følge av at anleggsområdet har stor avstand til nærmeste boligbebyggelse, 
er det primært vegetasjonen langs Snipetjern som er utsatt for støv. Plassering av f.eks. knuseverk skal 
derfor velges med nødvendig stor avstand til naturtypelokaliteten. Nødvendige tiltak for å begrense støv i 
anleggsperioden skal beskrives i «Plan for anleggsvirksomheten». 
 
Anleggsaktiviteten innebærer risiko for forurensende utslipp. Forurensningsloven og forskrifter til denne 
stiller strenge krav til forurensningskontroll i anleggsfasen. Videre stilles det krav om internkontrollsystem 
med tilhørende risikovurdering av arbeidet. Det skal utarbeides tiltaksplan som beskriver håndtering av 
anleggsvann, tiltak for å hindre forurensende utslipp og beredskapsrutiner dersom uhell skulle skje. 
 
Aktuelle problemstillinger er: 

• Grave- og anleggsarbeider medfører økt erosjon på grunn av avdekking av jord. Dette kan gi økt 
avrenning av partikler til vassdrag. Avbøtende tiltak kan være å redusere tid og omfang av 
avdekket jord, dvs. ikke avdekke jord tidligere enn nødvendig, og deretter tilså avdekket jord så 
tidlig som mulig. I tillegg kan det etableres åpne, graskledte grøfter nedstrøms anleggsområdet 
som fanger opp partiklene i avrenningsvannet slik at disse sedimenteres. Grøftene må etableres 
før anleggsstart. 

• Utilsiktet søl og utslipp av olje/drivstoff fra anleggsmaskiner, samt kjemikalier, kan gi akutt 
forurensning av vassdrag. Avbøtende tiltak kan være å plassere riggområder med god avstand 
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til vassdraget og naturtypelokaliteten. Drivstofftanker skal ha dobbel bunn og plasseres på tett 
underlag med oppsamling tilsvarende volum i tanken. Annet søl fra riggområder skal føres til 
tverrgående grøfter med absorberende masser. Det skal også etableres overvåkningsrutiner. 

• Dersom det etableres spyleanlegg ved verksted, vaskeplass eller tankplass, skal det etableres 
nødvendig rensesystemer. Verksted skal utstyres med oljeutskiller. 

• Eventuell forurensning fra anleggsområdet forutsettes samlet opp og renset tilstrekkelig i 
renseanlegg nedstrøms anleggsområdet før det kan renne ut i Snipetjern. 

• Sprengstoffrester kan havne i vassdrag og bidra til algeoppblomstring. Betongarbeider og 
sprengningsarbeider kan sammen danne ammoniakk som er akutt giftig for fisk. Avbøtende tiltak 
kan være at avrenning fra sprengningsarbeider ledes til rensesystem med lufting av vannet, f.eks. 
små terskler. Det bør ikke brukes sprengstein eller sprenges nær inn mot vassdraget. Sprengstein 
og betong skal ikke lagres på samme sted. 

 
Landskap, natur- og kulturmiljø 
Innenfor planområdet er det avsatt hensynssoner for bevaring av naturmiljø, kulturmiljø og landskap. Det 
skal etableres tiltak som sikrer disse områdene mot utilsiktede tiltak i anleggsperioden. Annen verdifull 
vegetasjon skal kartlegges. Aktuelle avbøtende tiltak er oppmerking og fysisk sikring av vegetasjon og 
bevaringsområder, samt prosedyre for ileggelse av økonomiske sanksjoner dersom utilsiktede inngrep 
skulle oppstå. Ved etablering av ny vegetasjon bør det benyttes stedegne arter. 
 
Entreprenør skal ha beredskap for å undersøke områder for naturmiljø og kulturmiljø i anleggsfasen. Ved 
funn av viktige arter og naturtyper skal disse unngås eller flyttes dersom dette er mulig. Ved funn av ikke 
tidligere påviste, automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og kulturvernmyndigheten varsles. 
 
Avfall 
Bygging av politiets nasjonale beredskapssenter vil innebære mye bygg- og rivningsavfall. Alle 
eksisterende bygninger innenfor planområdet vil bli revet eller flyttet. Det vil bli vurdert om enkelte av 
byggene er egnet for kontrollert nedbrenning som trening for lokalt brannvesen. 
 
Det skal utarbeides miljøsaneringsrapporter for bygninger som skal rives. 
 
Det vil bli avsatt tilstrekkelig areal til avfallstorg som muliggjør utstrakt kildesortering av både byggavfall og 
rivningsavfall. Videre vil det bli lagt vekt på en ryddig byggeplass hvor bygg- og rivningsavfall kanaliseres 
til avfallstorg og transporteres ut fortløpende. Farlig avfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter og 
leveres til godkjent deponi. 

6.17 Risiko og sårbarhet 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger som vedlegg til 
reguleringsplanforslaget. Analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for om arealet 
er egnet til utbyggingsformål og endringer som følge av utbyggingen.  
 
Sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser er registrert i en risikomatrise og hendelsene blir ut fra 
dette klassifisert som «rød», «gul» eller «grønn» risikoklasse. For røde hendelser må tiltak iverksettes for 
å redusere risikoen til gul eller grønn. For gule hendelser skal gjennomføring av tiltak så langt som mulig 
vurderes. For grønne hendelser er risikoen regnet som akseptabel når alminnelig forebygging og 
beredskap gjennomføres og det er ikke nødvendig med nærmere beskrivelse av tiltak. 
 
Risikovurderingen har avdekket og vurdert 25 mulige hendelser som kan ha betydning for områdets 
egnethet til utbyggingsformålet. Det er foreslått tiltak for alle slike hendelser. Risikovurderingen av de ulike 
hendelsene etter gjennomføring av tiltak er fremstilt i risikomatrisen under. 
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Tabell 6-10 Risikomatrise med vurdering av 25 uønskede hendelser.  

 Konsekvens: 
  
 Sannsynlighet: 

 1.  
 Ubetydelig, 

ufarlig 

 2.  
 Mindre 

alvorlig 

 3.  
 Alvorlig 

 4.  
 Svært 

alvorlig 

 5.  
 Katastrofalt 

 4. Svært sannsynlig  18a  25       
 3. Sannsynlig    43a       
 2. Mindre sannsynlig  32 

 45b 
 27b 
 27c 
 29b 
 43b 

 44a     

 1. Lite sannsynlig  3a  
 6a 
 27a 
 29a 
 31a 
 31b 
 34 

 3b 
 36a 
 42a 
 44b 
 46a 
 46b 

 45a 
  

 52a   

 
Tiltak for å redusere uønskede hendelser i anleggsperioden vil bli konkretisert i neste fase og skal 
innarbeides i plan for anleggsvirksomheten. Tiltakene vil kunne bidra til ytterligere reduksjon av 
sannsynligheten og konsekvensen som er vurdert i dette planforslaget. 
 
ROS-analysen gir en nærmere redegjørelse for problemstillinger og tiltak for temaene lokalstabilitet og 
områdestabilitet, elveflom, vei og trafikk, utslipp til grunn og vann, forurenset grunn, eksplosiver, 
helikopterdrift og ytre sikkerhet ved skyting. Det er i tillegg gjennomført en flomlinjeberegning, en 
risikoanalyse for oppbevaring av ammunisjon og sprengstoff og en farevurdering av beredskapssenterets 
skytebaner. Flomlinjeberegningen og farevurderingen for skytebanene følger som vedlegg til ROS-
analysen. Risikoanalysen for oppbevaring av ammunisjon og sprengstoff er unntatt offentlighet. 
 
Resultatet av flomlinjeberegningen viser at bekkens kulvert under Taraldrudveien har begrenset kapasitet 
i en flomsituasjon og at veifyllingen da vil kunne fungere som demning. Fotgjengerundergangen under 
Taraldrudveien vil sørge for at selv ekstreme flommer vil kunne passere uten at vannet når veibanen på 
Taraldrudveien. Beregnet vannstand ved en 1000-årsflom oppstrøms Taraldrudveien og Fløisbonnveien 
ligger hhv. på kote +134 og kote +134,5. I beregningen er det medregnet klimafaktor, slik at forventet økt 
nedbør er hensyntatt. Beregnet vannstand pluss 0,5 meter er vurdert som flomsikkert område. Kritiske 
funksjoner i anlegget skal derfor plasseres på arealer som ligger høyere enn kote +135. 
 
Skytebaner utformes etter krav i «Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner 
av 1.juli 1988». Ved å følge forskriften med hensyn til utforming og driftsrutiner, vil fareområdet til 
skytebanene være avgrenset av sikkerhetsvollene rundt banene. Det betyr at opphold utenfor vollene vil 
være trygt, da sannsynligheten for at skudd eller rikosjetter treffer over sikkerhetsvollene er minimal. 
 
Risikoanalysen for oppbevaring av ammunisjon og sprengstoff har vurdert områdets nærhet til 
friluftsområder, skoler, boligbebyggelse, E6 og Follobanens tunneler. Løsning for oppbevaring er utarbeidet 
i samarbeid med Forsvarsbygg og drøftet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
Risiko for tredjeperson i området rundt anlegget er beregnet til 50-100 ganger lavere enn akseptabelt nivå 
for eksplosivlagring angitt i veiledning til forskrift for eksplosiv vare.  

Tiltak og behov for oppfølgende undersøkelser 
Tiltak som anbefales gjennomført i ROS-analysen, er både organisatoriske og fysiske. Fysiske tiltak 
ivaretas gjennom lover/forskrifter, i reguleringsplanen (bestemmelser og miljøoppfølgingsplan) eller 
gjennom senere prosjektering. Risikovurderingen forutsetter at nødvendige tiltak er gjennomført. 
Oversikten nedenfor oppsummerer tiltakene: 
 

• Kritiske funksjoner i beredskapssenteret er lagt til områder som ikke er skred- eller flomutsatt 
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• Der det oppdages sensitiv leire som påvirker anlegget, skal det utføres masseutskifting eller 
grunnforsterkning. Dette avklares i senere prosjekteringsfase. 

• Eksisterende turvei er ivaretatt gjennom planområdet 
• Risikoanalyse for oppbevaring av sprengstoff er utført 
• Det skal etablere prosedyre for nødetatenes tilgang til beredskapssenteret ved en hendelse 
• Ved kø på E6 kan utrykningskjøretøy fra beredskapssenteret benytte veiens skulder eller 

kollektivfelt 
• Drivstoff etc. skal oppbevares i tanker med dobbel bunn og tett oppsamlingskapasitet under 
• Det skal være tilstrekkelig avstand mellom rigg/biloppstilling/massehåndtering/steinfyllinger og 

vassdraget i anleggsfasen 
• Det skal etableres avskjærende grøfter mellom anleggsområdet og vassdraget 
• Det skal etableres åpen, lokal overvannshåndtering med fordrøyning 
• Det skal etableres renseløsning ved kulefang på skytebane 
• Det skal være kontrollert bruk av miljøfarlige stoffer på SIBO-anlegg 
• Det skal gjennomføres supplerende kartlegging av eventuelt forurenset grunn 
• Det skal etableres rutiner for at eventuelle forurensede masser leveres til godkjent deponi 
• Viktige naturområder og kulturminner skal merkes opp i anleggsperioden 
• Det skal innarbeides tiltak for å begrense støvspredning 
• Det skal avklares krav med Statnett og Statens vegvesen til anleggs- og sprengningsarbeider ved 

bygging av ekspressutkjøring mot nord 
• Ekspressutkjøring skal legges bak kontrollstasjon og stenges med bom 
• Trafikksikkerhetstiltak og forsterkningstiltak på vei skal avklares og etableres ved anleggstrafikk 

på Fløisbonnveien 
• Trafikksikkerhetstiltak i anleggsperioden skal etableres for kryssende turvei ved atkomstvei 
• Tildekking av sprengningsarbeider skal utføres ved avfyring av salver 
• Det skal etableres rutiner for hvordan eventuelt inngrep i viltgjerde skal gjennomføres 
• Helikopterplass skal utformes iht Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6) 
• Tilstrekkelig avstand mellom bygningsmasse og skog etableres for å hindre brannspredning ved 

eventuell skogbrann 
• Regelverk for skytebane skal bl.a. ivaretas gjennom tilstrekkelig høyde på fangvoller og andre 

tiltak 
• Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteleder skal etableres 
• På riflebanene skal det kun skytes ved tilfredsstillende lysforhold 
• Det skal varsles med flagg 15 minutter før skyting begynner 
• Det skal være tydelig skilting rundt skytebanene 
• Det skal gjennomføres regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanene 
• Det skal gjennomføres regelmessig vedlikehold av kulefang og andre voller i henhold til kravene, 

og fjerning av rikosjettfarlige gjenstander fra baneløpene 
• Dialog med naboer og berørte for å gi informasjon og forebygge frykt blant befolkningen skal 

gjennomføres 
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7 VEDLEGG 

Vedleggs- 
nummer 

Dokumentnavn 

1 Oppsummering av uttalelser til varsel om planoppstart og forslag til 
planprogram med forslagsstillers kommentarer 

2 Konsekvensutredning Friluftsliv, herunder barn og unges interesser 
3 Konsekvensutredning Naturmiljø og biologisk mangfold 
4 Konsekvensutredning Vannmiljø 
5 Konsekvensutredning Automatisk fredete kulturminner 
6 Konsekvensutredning Kulturmiljø 
7 Konsekvensutredning Landskap 
8 Konsekvensutredning Landbruk 
9 Konsekvensutredning Teknisk infrastruktur 
10 Konsekvensutredning Helikopterstøy 
11 Konsekvensutredning Støy fra skyte- og treningsaktiviteter 
12 Konsekvensutredning Grunnforhold 
13 Konsekvensutredning Trafikk 
14-1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
14-2 Flomvurdering 
14-3 Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering 
15 Miljøoppfølgingsplan 
16 Illustrasjonshefte 
17 Illustrasjonsplan 
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Oversendelsesbrev - tillatelse til utslipp etter forurensningsloven-
anleggsaktivitet i forbindelse med motorcrossbane i Assurdalen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir Åsland pukkverk AS tillatelse til utslipp etter 

forurensningsloven for anleggsaktivitet i forbindelse med terrenginngrep i Assurdalen. Tillatelsen

gis på fastsatte vilkår.

Bakgrunn
Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til vårt brev av 05.11.2014 med informasjon om at det 
skal gis en tillatelse til utslipp etter forurensningsloven i forbindelse med 
anleggsarbeidet/terrenginngrepet i Assurdalen. Aktiviteten er første fase i etablering av 
motorcrossbanen, som er vedtatt i Reguleringsplan for Motorcrossbane i Assurdalen, stadfestet 
av Miljøverndepartementet 06.03.2009 og detaljregulering for Assurdalen motorcrossbane, 
stadfestet av Miljøverndepartementet 15.04.2013. Det skal foregå omfattende terrenginngrep på 
anleggsplassen; oppfylling av terreng med løsmasser, sprenging/senking av deler av kolle 
nordvest for dalen, samt bekkelukking i Assurdbekken. Bekkelukking i Assurdbekken er 
behandlet som konsesjonssak etter vannressursloven Konsesjon for lukking av Assurdbekken av 
16.02.2005.  Avbøtende tiltak for å sikre vannmiljøet er for bekkelukkingen primært ivaretatt 
gjennom konsesjonen fra NVE. 

Fylkesmannen har ikke hatt tillatelsen på høring.  Kravet til forhåndsvarsel/høring kan unnlates i 
henhold til forurensningsforskriften § 36-7 dersom vedkommende allerede på annen måte har fått 
kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt mulighet til å uttale seg. I forbindelse med 
forarbeid til reguleringsplan har det vært flere runder med høringsinnspill og møtevirksomhet 
hvor utslipp til ytre miljø har vært et sentralt tema. Fylkesmannen har vektlagt innspillene ved 
utarbeidelse av tillatelsen.

Vedtak
Fylkesmannen gir Åsland Pukkverk AS tillatelse til utslipp fra anleggsarbeidene i forbindelse 
med terrenginngrep på regulert område i Assurdalen. Tillatelsen gjelder kun for anleggsfasen 
som Ski kommune har gitt igangsettingstillatelse til, datert 29.08.2014. Tillatelsen omfatter ikke 
etablering av selve motorcrossanlegget. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 
11, jf. § 16. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av 
vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de 
fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår til tillatelsen.

Åsland pukkverk AS
Mårvegen 14
2211 KONGSVINGER

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 
Deres dato: 
Vår ref.: 2014/22303-2 M-FO
Saksbehandler: Marte Strand Kvalø
Direktetelefon: 22 00 36 41

Dato: 09.12.2014
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Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene 
skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell 
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. 

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap 
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Fylkesmannens vurdering

Vurdering av utslipp fra anleggsarbeidet
Bygge- og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig og hvor det kun er tale om vanlig 
forurensning, er tillatt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsloven § 8 
første ledd punkt 3. Anleggsarbeidene knyttet til terrengarbeidet i Assurdalen er regulert for en 
varighet på 5 år og kan derfor ikke anses som et midlertidig anleggsarbeid. Terrengarbeidet som 
skal foregå er omfattende og Fylkesmannen har vurdert at tiltaket skal ha en utslippstillatelse 
etter forurensingsloven § 11.

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket 
for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en 
helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige 
samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at 
naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter 
forurensningslovens bestemmelser.

Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften, 
der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, 
grunnvann og kystnære områder.

Forurensningens omfang
Anleggsarbeidene vil kunne medføre fare for forurensning til vann, luft og grunn. Fylkesmannen 
har vurdert de ulike forurensningsaspektene nedenfor og har satt krav til utslipp for å minimere 
faren for forurensning av ytre miljø.

Utslipp til vassdrag
Det er lagt ned et betydelig arbeid de siste årene knyttet til karakterisering og klassifisering av 
vassdragene i vår region i forbindelse med oppfyllelse av vannforskriften. De ulike 
vannområdene har på bakgrunn av dette arbeidet utarbeidet forvaltnings- og tiltaksplaner for å 
kunne nå målsettingen i vannforskriften om å sikre god kjemisk og økologisk tilstand i våre 
vassdrag. I årene fremover skal berørte sektorer iverksette tiltak for å bedre vannforekomstene 
for nettopp å nå dette målet. Det er derfor svært viktig at anleggsarbeidet i Assurdalen ikke 
medfører en forringelse av dagens miljøtilstand i berørte vassdrag.

Fylkesmannen vil spesielt trekke frem uttalelse fra vannområdet PURA av 19.06.2013 som 
påpeker at Tussetjern og Tussebekken ligger i et presset område hvor vannkvaliteten de siste 
årene har blitt dårligere. PURA viser blant annet til tidligere hendelse med utslipp fra 
anleggsarbeid på Fugleåsen og de negative konsekvensene dette fikk for vassdraget. Videre 
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hadde Oppegård kommune i 2010 innsigelse til planen og har under hele planprosessen uttrykt 
bekymring for at tiltaket kan medføre negativ påvirkning til Gjersjøen som er drikkevann. 
Fylkesmannen har med bakgrunn i ovennevnte satt krav om at utslippene ikke skal påvirke
vannkvalitet i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten blir endret. Det er videre satt 
konkrete konsentrasjonsgrenser for suspendert stoff, pH og olje. Fylkesmannen anser det som 
viktig at det utføres kontinuerlige målinger av parametere oppgitt i punkt 8.2 slik at utilsiktede 
utslipp vil oppdages i en tidlig fase. Utslipp av suspendert stoff er satt til 50 mg/l. Dette er 
gjeldene krav i forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, 
grus, sand og singel. 

Videre er det satt krav om ukentlige mengdeproposjonale blandprøver 12 ganger pr år for en 
rekke andre parametere. Det kan vurderes underveis om måleprogrammet har hensiktsmessig 
omfang og frekvens.

Fylkesmannen har stilt krav om en omfattende utslippskontroll og utslippsdokumentasjon for å 
sikre at kravene til utslipp overholdes. Det må utarbeides et måleprogram som skal inngå i 
bedriftens dokumenterte internkontroll og er ansvarlig for å påse at måleprogrammet er 
tilstrekkelig for å kunne avdekke eventuell uakseptabel forurensning. På bakgrunn av utarbeidet 
risikovurdering må det foreligge en beredskapsplan som sikrer iverksettelse av avbøtende tiltak 
ved uønskede hendelser.

Fylkesmannen ser det også som viktig at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon om 
resipientenes tilstand i dag, slik at man underveis og i etterkant kan sikre at utslippene ikke har 
påvirket vannkvaliteten negativt. Åsland pukkverk må derfor gjennomføre overvåkning av 
resipient både før, under og etter tiltaksgjennomføring. Overvåkingsprogrammet for utslipp til 
vann skal tilfredsstille vannforskriftens krav til slik overvåking. Der det pågår eller skal 
igangsettes overvåking i regi av vannområdene og/eller kommunen, må Åsland pukkverk bidra i 
felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i vannforekomsten som kan være 
direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp. Data som fremskaffes ved overvåking i 
vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres fortløpende i databasen Vannmiljø.

Overvåkningen i etterkant av anleggsaktiviteten skal minimum pågå i et år etter ferdigstillelse av 
anlegget. Basert på overvåkingsresultatene første år etter ferdigstillelse vil Fylkesmannen vurdere 
behovet for ytterligere overvåkning. På bakgrunn av resultatene kan Fylkesmannen pålegge 
Åsland pukkverk å gjennomføre avbøtende tiltak.

Støv og støy
Anleggsarbeidene vil kunne medføre støv fra anleggsområdene som kan være til sjenanse for 
naboer. Virksomheten skal derfor påse at støv fra anleggsdriften til enhver tid er lavest mulig. 
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² ved nærmeste nabo i løpet av 30 dager. Det er også satt 
krav om at det i løpet av første året av anleggsperioden skal gjennomføres en måling av 
støvnedfall for å dokumentere at støvkravene blir overholdt. 

Fylkesmannen har ikke satt krav til støy, da dette er regulert gjennom bestemmelsene i 
reguleringsplanene for tiltaksområdet. Åsland pukkverk skal gjennom målinger kunne 
dokumentere overfor Fylkesmannen at kravene i reguleringsbestemmelsene overholdes.

Konsekvenser for naturmiljøet
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Fylkesmannen viser 
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også til vårt brev av 20.01.2012 hvor det er gjort vurderinger etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12. 

Det er gjennomført kartlegging av det biologiske mangfoldet i forbindelse med planarbeidet. 
Fylkesmannen anser derfor at kunnskapsgrunnlaget i § 8 er oppfylt og «føre var prinsippet» i § 9 
kommer derfor ikke til anvendelse. I forbindelse med anleggsfasen vil det i hovedsak være 
utslipp til vann som kan medføre en forringelse av det biologiske mangfoldet i vassdragene. 
Vassdrag som blir berørt ligger i ”Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget” (PURA ). Primærresipient er Assurbekken som renner til Tussetjern, og 
Tussetjernbekken som renner ut i Gjersjøen.  

Innløp til Tussetjern er registrert som naturtype rik sump- og kildeskog. I Assurbekken er det 
ålevandring, og i følge miljødatabasen Vannmiljø er den rødliste arten edelkreps registrert i 
Tussetjern.

Fylkesmannen har satt krav i tillatelsen som skal sikre at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. 
Dette gjelder blant annet grenseverdier for partikulært materiale, pH, olje, samt strenge krav til 
prøvetaking, overvåkning og utarbeidelse av en risikobasert beredskapsplan ved uønskede 
hendelser. Avbøtende tiltak som rensedammer og sikringstiltak mot avrenning vil være helt 
nødvendig for å tilfredsstille tillatelsens vilkår. Fylkesmannen anser at dette er tilstrekkelige 
tiltak for å hindre at arbeidet ikke vil påvirke samlet belastning i vesentlig grad. Fylkesmannen 
anser derfor §§ 10 til 12 som oppfylt.

Fylkesmannen mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens 
§§ 8 til 12 er oppfylt.

Forhold til alminnelige samfunnsmessige hensyn
Området er regulert til motorcrossbane i henhold til Reguleringsbestemmelser i tilknytning til 
motorcrossbane i Assurdalen datert 15.05.2007. Fylkesmannen tillatelse til utslipp vurderes i 
tråd med gjeldene reguleringsplan for området. Med krav til miljøoppfølging i reguleringsplan, 
samt vilkår fra vedlagt tillatelse, anser Fylkesmannen at tiltaket ikke kommer i konflikt med 
alminnelige samfunnsmessige hensyn. 

Konklusjon
Fylkesmannen anser terrengarbeidet som skal foregå i Assurdalen som omfattende. Mangelfull 
miljøoppfølging vil kunne medføre konsekvenser for nærliggende vassdrag. Dersom 
terrengarbeidet driftes med gode rutiner og i tråd med utslippstillatelsen, vil miljøforholdene bli 
tilfredsstillende ivaretatt og Fylkesmannen gir derfor tillatelse etter forurensningsloven.  

Risikoklasse
Ved fastsettelse av risikoklasse for en bedrift tas det hensyn til utslipp til vann/luft samt
potensialet for utslipp ved uhell og lignende, og resipientforholdene ved virksomheten.
Basert på disse vurderingene er tiltaket plassert i risikoklasse 4. Som regel vil det gjennomføres 
kontroll på nye anlegg etter omtrent ett år etter at ny tillatelse er gitt.

Gebyr
Åsland pukkverk skal betale et gebyr på kr. 20 600,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin 
behandling av søknad, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 kapittel 39 om 
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. 
Saksbehandlingen knyttet til behandling av søknaden er plassert i gebyrsats 4, jf. 
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forurensningsforskriften § 39-4. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra 
Miljødirektoratet.

Klageadgang
Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats og risikoklasse, kan påklages til 
Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra 
avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer 
som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 
Klagen skal sendes via Fylkesmannen.

Med hilsen

Are Hedén
fylkesmiljøvernsjef Kari Skogen

faggruppeleder

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Ski kommune
Norconsult AS
Oppegård kommune
Vannområdet PURA

Vedlegg

1 Tillatelse til utslipp etter forurensningsloven-anleggsaktivitet i forbindelse med terrengarbeid 
i Assurdalen
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Tillatelse etter forurensningsloven for 
anleggsarbeider ved bygging av motorcrossbane i Assurdalen, 

Ski kommune 

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 11, gir 
Fylkesmannen Åsland Pukkverk AS tillatelse til utslipp i forbindelse med anleggsarbeid ved 
bygging av motorcrossbane i Assurdalen i Ski kommune. Det er satt vilkår i tillatelsen med 
hjemmel i § 16 i samme lov. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet 
gjennom stadfesting av reguleringsplan, samt opplysninger fremkommet under behandling av 
søknaden. 

Dersom virksomheten ønsker å foreta endringer som kan ha miljømessig betydning i forhold 
til opplysninger som er gitt i søknaden, må dette på forhånd avklares skriftlig med 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

BEDRIFTSDATA: 

Ansvarlig bedrift Åsland pukkverk AS 

Postadresse Mårvegen 14, 2211 Kongsvinger 

Anleggets besøksadresse Snipetjernveien, Regnbuen næringspark, 1405 Langhus 

Gnr./Bnr. 105/14 

E-postadresse post@aslandpukkverk.no 

Org. nr (eies av) 963703449 

Bedriftsnummer 972297542 

NACE-kode 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire 
og kasolin 

Fylkesmannens referanser: 
Saksnr: 2014122303 Tillatelsenr: 2014.0652.T Risikoklasse l

: 4 

Tillatelse gitt:})9.12.2014 Endringsnummer: - Sist endret: -

Jned;;'~'-
l"'" ~triE:b 

fylkesmiljøvems j ef saksbehandler 

1 JfForurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med 
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven 
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1 Hva tillatelsen omfatter 

1.1 Tillatelsens rammer 
Tillatelsen gjelder utslipp fra anleggsarbeidene i forbindelse med bygging av 
motrocrossbanen i Assurdalen. Tillatelsen gjelder kun for anleggsfasen som Ski kommune har 
gitt igangsettingstillatelse til, datert 29.08.2014. Tillatelsen omfatter ikke etablering av selve 
motorcrossanlegget. 

Tillatelsen trer i kraft fra dags dato, forutsatt at alle vilkårene i tillatelsen kan overholdes. 
Tillatelsen gjelder frem til 01.06.2020. 

Driftstid reguleres ikke gjennom denne tillatelsen, men er avhengig av reguleringsplan
bestemmelser for området som virksomheten selv må holde seg orientert om. 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponentene fra anleggsvirksomheten som er antatt å ha størst miljømessig 
betydning er regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Dette gjelder likevel ikke 
utslipp av stoffer på prioritetslisten, oppført i vedlegg 1. Disse stoffene er blant de mest helse
og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt hvis utslippene 
er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt 
oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene på prioritetslisten. 

2.2 Plikt til å redusere forurensing 
Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal virksomheten 
arbeide kontinuerlig for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense 
forurensning som finner sted. For å unngå og/eller begrense forurensning og avfallsproblemer 
skal virksomheten ta utgangspunkt i den teknologien som ut fra en samlet vurdering av 
nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold gir de beste resultatene, jf. 
forurensningsloven § 2. 

2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. 
internkontrollforskriften § 5 punkt 7. 

2.4 Tiltak ved økt forurensningsfare 
Hvis det oppstår fare for økt forurensning som følge av unormale driftsforhold eller av andre 
grunner, plikter virksomheten å iverksette tiltak. Tiltakene skal eliminere eller redusere den 
økte forurensningsfaren, og kan om nødvendig innebære redusert eller innstilt drift. 
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2.5 Internkontroll 
Virksomheten plikter å etablere internkontroll i samsvar med internkontrollforskriften2

• 

Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontroll oven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

Virksomheten plikter til en hver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold, samt planlegging og gjennomføring av 
relevante tiltak. 

Internkontrollen skal inneholde en beredskapsplan laget med utgangspunkt i risikoforholdene. 

2.5.1 Risikovurdering og forebyggende tiltak 
Det skal gjennomføres miljørisikoanalyse for anleggsaktiviteten og vurdere resultatene i 
forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til utslipp til vann, grunn og luft skal 
kartlegges. 

Miljørisikoanalysen skal gjelde både for normal drift ved anlegget og akutt forurensning. Den 
skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning 
med fare for helse og! eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved 
modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen og -vurderingene 
oppdateres. 

Virksomheten skal også ha oversikt over de naturmiljøressurser3 som kan bli berørt av akutt 
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 

Virksomhetens risikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres ved 
endringer i driften og minimum en gang per år. Eventuelle behov for tiltak skal følges opp 
gjennom en kontroll- og oppfølgingsplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er 
beskrevet. 

2.5.2 Avvikshåndtering 
Avvik (brudd på forurensingsregelverket) skal avvikshåndteres i samsvar med bestemmelsene 
i internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer undersøkelse av årsakene til at 
avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene og 
vurdering og iverksetting av avbøtende tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. 
Avvikshåndteringen skal dokumenteres skriftlig. 

Alvorlige avvik skal rapporteres til Fylkesmannen umiddelbart. 

3 Nærmiljøtiltak 

3.1 Generelt 
Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av 
anleggsdriften reduseres til et minimum. 

2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften) 
3 Eksempel på naturmiljøressurs er Tussetjem 
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Anlegget skal være sikret mot adgang for uvedkommende og være utilgjengelig utenom 
anleggets åpningstider. 

3.2 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy reguleres gjennom gjeldende reguleringsbestemmelser 
etter plan- og bygningsloven. 

Virksomheten skal gjennom målinger dokumentere at kravene i reguleringsbestemmelsene 
overholdes. 

3.3 Støv 
Virksomheten skal påse at støv fra anleggsdriften til enhver tid er lavest mulig. Eventuelle 
klager på støv skal avviksbehandles, jf. vilkår 2.5.2 i denne tillatelsen. Om nødvendig må 
støvreduserende tiltak iverksettes straks. 

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt 
ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt4 

Virksomheten skal i løpet av første året av anleggsperioden gjennomføre en måling av 
støvnedfall for å dokumentere at støvkravene blir overholdt. Måleperioden skal være minst 6 
måneder og gjennomføres i barmarkssesongen. 

Dersom målingene viser at støvgrensene blir overskredet, må de fortsette til det er 
gjennomført tiltak og det kan dokumenteres at grensene overholdes. 

4 Kjemikalier 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, 
både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel tettemidler, 
begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler. 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også vilkår 
2.5 i denne tillatelsen. 

Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det 
skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket 
av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til 
produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer 
finnes, plikter virksomheten å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller 
ulempes. 

4 Jf. Forskrift om begrensning av forurensning av 06.01.2004 § 30-5 

5 Jf. produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a 
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Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, 
eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket6

• 

5 Avfall- og slam-/sedimenthåndtering 
Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at 
det dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i 
avfallet søkes begrenset mest mulig. 

Virksomheten plikter å sørge for at slam og sedimenter fra renseprosessene samt annet avfall 
leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. 

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften 7• 

Avfall som oppstår i virksomheten skal søkes gjenbrukt i virksomhetens produksjon eller i 
andres produksjon, eller - for brennbart avfall - søkes utnyttet til energiproduksjon 
internt/eksternt. Slik utnyttelse må skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i 
eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen. 

6 Mottak, mellomlagring og deponering av masser 
Massene som mottas skal ikke inneholde stoffer over gjeldende normverdier i hht. 
definisjonen gitt i forurensningsforskriften § 2-3 første ledd bokstav a) om opprydding i 
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid, vedlegg 1. Anleggsarbeidet skal være innrettet 
slik at det ikke skjer utslipp til grunnen som kan medføre fare eller ulempe for miljøet. 

Det skal gjennomføres kontroll av alle masser som mottas. Kontrollen skal avdekke at 
massene ikke er forurensede. Dersom det er usikkert om massene er å anse som rene, må de 
oppbevares i tette konteinere til massene er blitt karakterisert. 

Virksomheten skal kartlegge faren for mottak av fremmede- og svartelistede arter, og 
eventuelt gjennomføre tiltak for å hindre spredning. 

Mellomlagring og deponering av masser må foregå innenfor det arealet som er avsatt til dette 
formål i den til enhver tid gjeldende reguleringsplan for området. 

Virksomheten må ha kontroll over hvor mye masser som er deponert/mellomlagret til enhver 
tid. 

6 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008 
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7 Utslippsgrenser 

7.1 Utslipp til vann 
Håndteringen av vann fra anlegget skal sikre at den totale påvirkningen fra aktivitetene ikke 
overskrider grensene under. 

*Ukeblandprøve, 90 % av målingene 

Virksomheten har ansvar for at utslippet ikke påvirker vannkvaliteten i primærresipient slik at 
tilstandskJassen8 for resipienten blir endret. Dette innebærer at tilstanden i overflatevann skal 
beskyttes mot forringelse. Den til enhver tid gjeldende veilederen for tilstandsklassifisering av 
vann skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser. 

Dersom anleggsvannet har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets 
innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene over, skal tiltak 
iverksettes for enten å forbedre renseprosessen eller samle opp og levere anleggsvannet til 
godkj ent mottak. 

8 Målinger og overvåkning 

8.1 Målinger 
Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til vann, luft og støy, og om nødvendig til 
grunn. Med målinger mener vi prøvetaking, analyse og/eller beregning. 

Utslippsmålingene skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse av 
utslippskomponentene skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen 
metode kan brukes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst 
samme nøyaktighet som NS. Prøvetakning og måling skal være kvalitetssikret. 

Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes. 

Prøvetaking skal utføres av uavhengige og kvalifiserte personer ved institusjoner med 
nødvendig kompetanse. Laboratoriene skal ha dokumentert et effektivt 
kvalitetssikringssystem gjennom en akkreditering eller tilsvarende. 

Alternativt kan prøvetakingen foretas av de driftsansvarlige, forutsatt at prøvetakingsrutinene 
blir kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon. 

8 Forskrift av 15.12.2006 om rammer for vannforvaltningen. 
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8.2 Måleprogram for utslipp fra anleggsvirksomheten 
Virksomheten skal utarbeide et måleprogram som skal inngå i bedriftens dokumenterte 
internkontroll. Måleprogrammet skal oversendes Fylkesmannen minimum 6 uker før planlagt 
oppstart. Måleprogrammet skal minimum omfatte følgende: 

Det skal tas kontinuerlig målinger av følgende parametre: 
• turbiditet (TSS beregnes ut fra turbiditetsmålingene) 

• pH 
• ledningsevne 
• vannmengde ut av sedimentasjonsdammer 
• temperatur 

Det skal tas 12 prøver pr år av følgende parametre: 
• suspendert stoff 

• pH 
• olje (THe) 
• ammonium (NH4) 

• nitrat (N03) 

Prøvene tas som mengdeproporsjonale ukeblandprøver i en på forhånd fastsatt driftsuke hver 
måned. 

Hvis det oppstår uønskede hendelser, som at renseanleggene ikke fungerer som forutsatt, må 
det være systemer for å justere frekvens på prøvetaking og analysering utover 
prøveprogrammet i en periode. 

Virksomheten er ansvarlig for å påse at måleprogrammet er tilstrekkelig for å kunne avdekke 
eventuell uakseptabel forurensning. 

8.3 Overvåkning av resipient 

8.3.1 Overvåkningsprogram 
Virksomheten skal sørge for overvåking av effekter av utslippene til vann og sedimenter i 
henhold til et overvåkingsprogram. Overvåkningsprogrammet skal innbefatte overvåkning i 
forkant, under og etter tiltaksgjennomføringen. Overvåkingsprogrammet for utslipp til vann 
skal også tilfredsstille vannforskriftens krav til slik overvåking. Kravene fremgår av vedlegg 5 
til forskriften. 

Vannovervåkingen skal samordnes med øvrig overvåking i regi av vannområdet PURA og 
Ski kommune. 

Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres 
fortløpende i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på 
http://vannmiljokoder.miljødir.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som 
skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. Fylkesmannen vil opprette lokaliteter i 
databasen når overvåkningsprogrammet er oversendt Fylkesmannen. 
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BioLogiske parametere: 
Det skal tas bunndyrundersøkelser både opp strøms og nedstrøms anleggsområdet før, under 
og etter anleggsfasen. 

8.3.2 Overvåkning før anleggsperioden 
Virksomheten skal sørge for tilstrekkelig innhenting av overvåkningsresultater av berørte 
resipienter i forkant av anleggsperioden. Dersom det ikke allerede foreligger nødvendige 
overvåkningsresultater må virksomheten gjennomføre undersøkelser av resipient. Dette for å 
kunne sammenlikne før og etter tiltak for å sikre at det ikke har vært skade på resipient. Det 
må foreligge både kjemiske, fysiske og biologiske undersøkelser. 

8.3.3 Overvåkning under anleggsperioden 
Virksomheten skal sørge for overvåkning i anleggsperioden av effekter av utslippene til vann. 

8.3.4 Overvåkning etter anleggsperioden 
Virksomheten skal gjennomføre overvåkning av berørte resipienter i etterkant av 
anleggsperioden. Dette for å sikre at utslipp under anleggsperioden ikke har påvirket 
vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten er blitt dårligere. 

Overvåkningen i etterkant av anleggsaktiviteten skal minimum pågå i et år etter ferdigstillelse 
av anlegget. Basert på overvåkingsresultatene første år etter ferdigstillelse vil Fylkesmannen 
vurdere behovet for ytterligere overvåkning. 

8.4 Øvrige utredninger 
Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at virksomheten foretar eller 
bekoster undersøkelser eller utredninger for å redusere støv, utslipp av vann og øvrige utslipp 
fra anlegget. På bakgrunn av resultatene kan Fylkesmannen pålegge virksomheten å 
gjennomføre avbøtende tiltak. 

9 Rapportering 

9.1 Artig rapportering 
En årsrapport skal sendes Fylkesmannen årlig innen 1.3 for foregående år. 

Årsrapporten skal inneholde følgende: 
• Overvåkningsresultater fra utslipp fra renseanlegg 
• Overvåkningsresultater fra måling i resipient 
• Estimerte totale mengder utslipp per år for tungmetaller, organiske miljøgifter, N03 og 

NH4 (kg/år) for de enkelte utslippspunktene. 
• Mengde avfall levert til godkjent deponi, inkl. produsert slam. 
• Avvik i perioden med oversikt over hvilke korrigerende tiltak som er blitt 

gjennomført. 
• Vurdering om utslippene har hatt konsekvenser på miljøet. 
• Evaluering av tiltaksgjennomføringen. 

9.2 Sluttrapport 
Sluttrapport sendes Fylkesmannen innen 3 måneder etter ferdigstillelse av anleggsperioden. 

Sluttrapporten skal inneholde følgende: 
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• En oppsummering av hvilke utslipp prosjektet har hatt til ytre miljø inkl 
oppsummering av overvåkingsresultater 

• Estimerte totale mengder utslipp per år for tungmetaller, organiske miljøgifter, N03 og 
NH4 (kg/år) for de enkelte utslippspunktene. 

• Samlet oversikt over avvik fra tillatelsen og hvilke tiltak som ble iverksatt 
• Vurdering om utslippene har hatt konsekvenser på miljøet. 
• Forslag til videre overvåkning og ev avbøtende tiltak 
• Evaluering 

10 Beredskapsmessig tiltak mot forurensning 

10.1 Etablering av beredskap 
Virksomheten skal, på bakgrunn av risikoanalysen og de risikoreduserende tiltakene, jf. vilkår 
2.5.1 i denne tillatelsen, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning 
(beredskapsplan). Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikovurderingen som 
virksomheten til enhver tid representerer. 

10.2 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende 
forskrift? Melding om akutt forurensning skal gjøres til brannvesenet (tlf. IlO). 

Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen på e-post: 
fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no. 

11 Ansvarsforhold 
Virksomheten er ansvarlig for at kravene i utslippstillatelsen blir overholdt. 

Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å innhente tillatelser fra andre myndigheter for 
andre sider av virksomheten som gjelder for eksempel arbeidsmiljø, brann, elektrisitet, 
eksplosjonsvern eller smittevern. 

Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å betale erstatning for forurensningsskade, jf. 
forurensningsloven § 10 og kapittel 8. 

12 Stans I nedleggelse 
Hvis anlegget blir stanset for en lengre periode, skal den ansvarlige gjøre det som til enhver 
tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan 
medføre forurensninger etter driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til 
Fylkesmannen. 

Fylkesmannen kan fastsette nænnere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av 
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. 

9 Forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. 
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Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sørge for at produksjonsutstyr og avfall tas 
hånd om ~å forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende 
forskrift) . De tiltak som treffes i denne forbindelse skal rapporteres til Fylkesmannen innen 
tre måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av 
disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 

Ved nedleggelse aven virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid 
før start er planlagt. 

13 Tilsyn 
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jf. forurensningsloven § 50 

10 Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall 
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Assurdalen - Kontrollrapport 
 
 

 

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr.  Rapportdato:  

0213.0074.01 2014.008.I.FMOA 2016/94466 17/10-2016 

 

 

Opplysninger om virksomheten 
Navn Åsland pukkverk 

Organisasjonsnr.  963703449 

Bedriftsnr. 972297542 

Gårdsnr./Bruksnr./Kommune 105/14/Ski kommune 

UTM 32-koordinater  603376 (øst); 6628364 (nord) 

Besøksadresse Assurdalen 

Postadresse Mårvegen 14; 2211 KONGSVINGER 

Telefonnr. 62 88 81 33 

E-post post@aslandpukkverk.no 

NACE-kode 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire 

og kasolin 

 

Opplysninger om kontrollen 
Kontrolldato 15.4.2016 

Deltakere Trond Buer- driftsleder Åsland pukkverk  

Oscar Søndberg – HMS ansvarlig Åsland pukkverk 

Edgar Dønnåsen- daglig leder Åsland pukkverk 

Roar Kristiansen Åsland pukkverk 

Helge Klevengen- Ski kommune 

Maia D. Sørheim- Ski kommune 

Hans Marius Walhovd- NMK Follo 

Fylkesmannens 

kontrollører 

Marte Strand Kvalø 

Anne Stine G. Zakariassen 

Bakgrunn for kontrollen Oppfølging av tillatelse 

 

Åsland pukkverk 

 

   

Miljøvernavdelingen 
 
Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2016/9466-2 M-FO 
Saksbehandler: Marte Kvalø Strand 
Direktetelefon: 22 00 36 41 
 
Dato: 17.10.2016 
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Sammendrag av resultat 
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under kontrollen: 

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll med hensyn til ytre miljø er mangelfull 

Anmerkning 1: Det er uklart om det er tilfredsstillende mottakskontroll ved Assurdalen. 

 

Innledning/Bakgrunn 
Fylkesmannen gjennomførte 15.04 2016 felles tilsyn ved anleggsarbeidene i Assurdalen sammen 

med Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og Ski kommune. Fylkesmannen beklager at 

det ikke tidligere er sendt ut rapport for tilsynet, dette skyldes langvarig sykemelding hos 

saksbehandlere. 

 

Åsland pukkverk AS har en tillatelse fra Fylkesmannen til anleggsarbeidet, Tillatelse etter 

forurensningsloven for anleggsarbeider ved bygging av motocrossbane i Assurdalen, Ski 

kommune, datert 09.12.2014.  Hovedtemaet for tilsynet var oppfølging av krav i tillatelsen. 

 

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. 

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.  

 
 

Definisjoner 
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, 

forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller 

dispensasjoner. 

 

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å 

ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. 

være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.  

 

 

Dokumentunderlag og regelverk  
 Tillatelse etter forurensningsloven for anleggsarbeider ved bygging av motocrossbane i 

Assurdalen, Ski kommune, datert 09.12.2014. 

 Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere 

endringer. 

 Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer. 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, 

med senere endringer. 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall, av 1.10 1983, med senere endringer. 
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Resultat fra kontrollen 

 
Det ble gitt 1 avvik under kontrollen. 

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll med hensyn til ytre miljø er mangelfull  

 

Avvik fra: 

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 6 og 7. 

- Tillatelse etter forurensningsloven for anleggsarbeider ved bygging av motocrossbane i 

 Assurdalen, Ski kommune, datert 09.12.2014 pkt 2.5.1 og 5.          

 

Funn: 

 Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull 

 Mangelfulle rutiner for farlig avfall. 

 Mangelfulle rutiner for kontroll og oppfølging av sedimentasjonsbasseng. 

 

 

Kommentarer:  

I forkant av anleggsarbeidene er det utarbeidet en overordnet miljøoppfølgingsplan (MOP) for 

terrenginngrepene Assurdalen. Miljøoppfølgingsplanen er derimot ikke fulgt opp etter oppstart 

med en gjennomgang av de spesifikke aktivitetene på området som kan medføre forurensning til 

ytre miljø.  

 

Miljørisikovurdering 

I henhold til tillatelsen skal alle potensielle kilder til utslipp til vann, grunn og luft kartlegges. 

Miljørisikovurderingen skal gjelde både for normal drift ved anlegget og akutt forurensning. Den 

skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre fare for 

forurensning inne på bedriftens område eller utenfor.  

 

Eksempler på forhold som ikke var kartlagt og fulgt opp i en miljørisikovurderingen er følgende: 

• Dieseltanker plassert utenfor støpt plate. Det ble observert dieselsøl i terrenget. 

• Bilvask ved utkjøring fra anleggsplassen: Det foregår spyling av biler som har kjørt 

masser. Vaskevann slippes direkte ned i pukkverket (se under bilder).  Det er ikke vurdert 

hvorvidt dette er forsvarlig overvannshåndtering.  

 

I følge tillatelsen skal virksomheten også ha oversikt over resipienter som kan bli berørt av 

forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 

 

Virksomhetens miljørisikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres 

ved endringer i driften og minimum en gang per år.  

 

Mangelfulle rutiner 

Det kunne på tilsynet ikke fremvises rutiner for håndtering av farlig avfall. Deklarasjonsskjema 

kunne ikke fremvises. Det ble på kontrollen forklart at deklarasjonsskjemaene ble oppbevart ved 

mottakskontroll på Huken. Men Fylkesmannen har ikke fått noen dokumentasjon på dette. 

 

Det er etablert sedimentasjonsbasseng for rensing av områdets overvann. Det manglet rutiner for 

kontroll og oppfølging av sedimentasjonsbassenget. For at sedimentasjonsbassenget skal fungere 
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tilfredsstillende er det vesentlig med gode rutiner for drift og oppfølging. Drift – og 

vedlikeholdsplan for rensesystemene skal beskrive prøvetakingsprosedyrer og rutiner for fjerning 

av forurensede sediment i renseløsningene. Forurensede sedimenter må deponeres på deponi eller 

mottak godkjent etter forurensningsregelverket. 

 

 

Oppfølging: 

Fylkesmannen har allerede fått dokumentasjon fra Åsland pukkverk på at dieseltank er flyttet 

lenger inn på tett plate.  

 

Fylkesmannen ber om at følgende oversendes innen tilbakemeldingsfristen 1. desember 2016: 

 

 Oppdatert miljørisikovurdering som blant annet inkluderer håndtering av alt overvann fra 

anleggsområdet. Eventuelle behov for tiltak skal beskrives i en kontroll- og 

oppfølgingsplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet. 

 Skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall.  

 Skriftlig rutine oppfølging av sedimentasjonsbasseng. 

 

Anmerkning 1: Det er uklart om det er tilfredsstillende mottakskontroll ved Assurdalen 

 

Kommentarer 

Fylkesmannen fikk ikke kontrollert Assurdalens mottakskontroll, da dette foregikk ved 

videoovervåking fra Alnabru.  

 

Kravene i tillatelsen er tydelig på at det skal gjennomføres kontroll av alle masser som mottas.  

Dersom det er usikkert om massene er å anse som rene, må de oppbevares i tette konteinere til 

massene er blitt karakterisert. Fylkesmannen er opptatt av at videoovervåkingen på Huken fanger 

opp eventuelle forurensede masser med innhold av miljøgifter og tungmetaller over 

normverdiene. Fylkesmannen vil følge opp dette videre med et fremtidig tilsyn av 

mottakskontroll ved Huken. 

 

 

Andre forhold 

Følgende aktiviteter foregår på anleggsplassen: 

 Sprenging 

 Pukking 

 Inn rene masser 

 Ut sprengsteinmasser 

 

I Assurdalen startet mottak av masser i november 2015,  ca 95 % av massene har kommet fra 

Jernbaneverket. 
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Bilder fra tilsynet 

 

 

 

 
1Dieselsøl i terreng 

 

 
2 Diesletank plassert utenfor plate 

 
3Vaskeplass for biler ved utkjøring 

 

 
4vaskevann fra spyling av biler slippes ut i terreng 
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RAPPORT 

Alunskiferdeponi på Taraldrud 
 

OPPDRAGSGIVER 

ØstPlan AS 

EMNE 

Søknad om gjennomføring av tiltak 

DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 

DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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00 26. 3.2015 Søknad til Miljødirektoratet om gjennomføring av tiltak  SIR TDE IMB 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 
 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

RAPPORT  

OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIGm-RAP03-REV00 

EMNE Søknad om gjennomføring av tiltak TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth  
KONTAKTPERSON Terje Rønning  UTARBEIDET AV Silje Røysland 
KOORDINATER SONE: 32N  ØST: 603325 NORD: 6630172   ANSVARLIG ENHET 1013 Oslo Miljøgeologi 

GNR./BNR./SNR. 105/4, 157/2 SKI KOMMUNE 

 
 

SAMMENDRAG 

Vi viser til møte oktober 2014 mellom Østplan AS, på vegne av Åsland Næringspark Eiendom AS, Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, Statens Strålevern, Ski og Oppegård kommune og Multiconsult angående pålegg om utarbeidelse av 
tiltaksplan og gjennomføring av tiltak i alunskiferdeponi på Taraldrud i Ski kommune. Vi vil med dette, på vegne av 
Åsland Næringspark AS, søke om tillatelse til gjennomføring av tiltak i alunskiferdeponiet på Taraldrud slik som 
beskrevet i Multiconsults rapport 125868-RIGm-RAP01-rev00 datert 10. april 2014.  

En viktig forutsetning for å gjennomføre tiltaket er at det skal gjøre det mulig å endre dagens arealbruk og 
omregulere til døgnhvileplass for tungtransport. Deler av tiltaksområdet er allerede vegareal, og øvrige arealer 
grenser til vegareal. Hele arealet ligger i rød støysone fra E-6, og har således en begrenset nytteverdi til annen bruk. 
For å etablere døgnhvileplass må terrenget heves til ca. kote +143, dvs. med ca. 10 m på det høyeste.   

Alunskifer inneholder svovelkis og andre metallsulfider som lett kan oksideres og føre til at det dannes svovelsyre. 
Syren gjør at den kjemiske forvitringen vil akselerere. Tiltaket som planlegges gjennomført i alunskiferdeponiet på 
Taraldrud, omfatter derfor å flytte forurensende alunskifermasser ned i tett, vannholdig leire under permanent 
grunnvannsnivå, hvor det vil være et anaerobt miljø som hindrer kjemisk forvitring. Ved å hindre at alunskiferen 
eksponeres for luft og/eller oksygenholdig vann, vil oksidasjon av sulfider stanse og utlekkingen av metaller og andre 
uønskede stoffer bli redusert til et minimum.  

Geotekniske undersøkelser viser at det store myrområdet som deponiet delvis ligger på, er godt egnet til 
omdisponering av alunskifer under grunnvannsnivå. Torvmyra ligger i en trauformet forsenkning omgitt av fjell på alle 
sider, og berggrunnstopografien vil sikre både mot utglidning av masser og uønsket spredning av vann fra 
anleggsområdet.  

Arbeidene vil kreve utgravning av deler av myrområdet før flytting av alunskiferen kan gjennomføres. Utfylling av 
alunskifer skal foregå ved at massene legges ut i tynne lag for at det ikke skal oppstå ujevne belastninger på de bløte 
leirmassene. Til slutt skal alunskiferen innkapsles med et overdekke med leire og et tynt torvlag, eller eventuelt med 
en syntetisk membran, overlagret med finfraksjonsmasser (TBM-masse fra Follobanen).  
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1 Innledning 
Vi viser til møte 10. februar 2015 mellom Østplan AS, på vegne av Åsland Næringspark Eiendom AS, 
Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) og Multiconsult vedrørende 
gjennomføring av tiltak i alunskiferdeponiet på Taraldrud. Hensikten med møtet var å avklare om 
myndighetsansvar ligger hos Miljødirektoratet eller FMOA, og var en oppfølging av et møte i oktober 
2014 mellom Østplan AS, FMOA, Statens Strålevern (SSV), Oppegård og Ski kommune og 
Multiconsult hvor tiltakshaver ble oppfordret til å søke FMOA og SSV om tillatelse til gjennomføring 
av tiltak i alunskiferdeponiet beskrevet i Multiconsults rapport 125868-RIGm-RAP001-Rev00 datert 
10. april 2014.  

Det ble i møtet besluttet at saken overføres fra FMOA til Miljødirektoratet, og at Østplan AS, på 
vegne av grunneier, Åsland Næringspark Eiendom AS, sender Miljødirektoratet en søknad om 
tillatelse til å gjennomføre tiltak i alunskiferdeponiet.  Det må også søkes SSV om tillatelse til 
gjennomføring av tiltak.  

På vegne av Østplan AS søkes det med bakgrunn i denne rapporten og tilhørende vedlegg om 
tillatelse til å gjennomføre tiltak i alunskiferdeponiet på Taraldrud. Søknaden er utarbeidet med 
utgangpunkt til de krav som stilles til søknader i forurensningsforskriftens. Likelydende søknad vil 
også sendes SSV. 

1.1 Sakens bakgrunn 
Grunneier på Taraldrud fikk etter en søknad til Fylkeslandbruksstyret i 1988, godkjent å bruke et 
område på 42 dekar til utfylling/deponering. I løpet av ca. 10 år ble det fylt ut der med masser fra 
anleggsvirksomhet, deriblant alunskifer fra Oslo. Alunskifer som på daværende tidspunkt ikke var 
omfattet av forurensningsloven, ble etter deponering overdekket med jord og stein. 
Grunnundersøkelser gjennomført av Bioforsk /1/ i 2007 konkluderte med at det var deponert om lag 
30 000 m3 med alunskifer.  

Deler av alunskiferen ble lagt over grunnvannsnivå, slik at de kom i kontakt med luft. Dette har ført til 
forvitring og utlekking av surt, forurenset sigevann til nærmeste resipient, Snipetjernbekken som 
renner gjennom et myrområde like nedstrøms deponiet. Undersøkelser av deponiet, tyder på at 
hoveddelen av alunskiferen fortsatt er uforvitret. Likevel har avrenning fra andelen av oksidert skifer 
ført til betydelig vannforurensning.  

For å forhindre skade på miljøet i Snipetjernbekken ble det i 2008 igangsatt strakstiltak /2/ med å 
etablere rensedammer. Selv om tiltak (se kap.3.3) for å holde tilbake jern og andre metaller har en 
positiv effekt, er dette ingen god løsning på lang sikt. Tiltakene har gitt bedring, men de krever jevnlig 
oppfølging og behandling av radioaktivt slam, og vil kreve vedlikehold for at de skal fungere. Mer 
langsiktige og varige tiltak er derfor påkrevet. 

I februar 2014 påla derfor Fylkesmannen i Oslo og Akershus nåværende grunneier, Åsland 
Næringspark v/Østplan «å utarbeide en tiltaksplan som har til hensikt å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av den forurensningen som har inntrådt slik at det ikke er fare for menneskelig helse 
og/eller miljø på kort eller lang sikt. Planen må ta utgangspunkt i planlagt arealbruk på kort og lang 
sikt og miljømål for eiendommen og sørge for at det blir ryddet i henhold til dette». 

Som svar på pålegget er en tiltaksplan utarbeidet av Multiconsult (se vedlegg 1). Tiltaket vil stanse 
virkningen av problemer knyttet til miljø og menneskers helse grunnet tidligere deponert alunskifer 



12/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune - 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune : Søknad om tiltaksgjennomføring i Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud multiconsult.no 
Søknad om gjennomføring av tiltak 2 Omtale av søker 

 

125868-RIGm-RAP003 26. mars 2015 / 00  Side 6 av 21 
 

på eiendommen. Dette vil samtidig tilrettelegge for fremtidig arealbruk som er å utvikle området til 
døgnhvileplass for tungtransport (trailere) på E6 som grenser til området. 

Tiltaksplanen ble gjennomgått i et møte med representanter fra FMOA, SSV, Oppegård og Ski 
kommuner, Østplan AS og Multiconsult AS i oktober 2014 tiltakshaver ble anmodet om å søke om 
tillatelse til å gjennomføre tiltaket som er beskrevet i tiltaksplanen.  

I henhold til dette søkes det herved om å gjennomføre tiltak som beskrevet i Multiconsults rapport 
125868-RIGm-RAP001-Rev 00 datert 10.4.2014. Likelydende søknad vil også sendes SSV. 

2 Omtale av søker 
Åsland Næringspark Eiendom AS, Kjøpmannsgaten 37, 7011 Trondheim 

Søkeren ervervet eiendommen gnr 105, bnr 4 i Ski kommune i 2010. 

3 Områdebeskrivelse 

3.1 Beliggenhet 
Området hvor det søkes om tillatelse til omdisponering av alunskifer ligger på Taraldrud med Gnr/Bnr 
105/4 i Ski kommune. E6 går langs områdets antatt østlige avgrensning. Vannskillet mot øst synes å 
følge veien, og denne delen av området er grunnlendt. I vest er området avgrenset av en fjellskråning 
som stiger bratt, og med Snipetjernbekken langs fjellkanten. Fra E6 Terrenget faller terrenget mot 
vest, ned mot med et tilnærmet flatt myrområde som delvis er bevokst med krattskog, se figur 1. 
Eksisterende deponi er anlagt i skråningen mellom E6 og myrområdet.  

Tabell 1 gir en oversikt over aktuelle naboeiendommer som vil kunne bli berørt av tiltaket.   

Tabell 1: Oversikt naboeiendommer som kan bli berørt av tiltakene med flytting av deponi.  

Retning Grenser til 

Nord  Taraldrudveien 

E6 inkl. av-/påkjøringsramper og rundkjøring  

Vannrensedam for overvann fra E6. Deler av dagens deponi kan strekke seg under 
rensedam og veiareal. Statens Vegvesen er grunneier. 

Eneboliger:  

Gnr/bnr 105/5  

Gnr/bnr 105/6 

Sør Gnr/bnr 105/2, skog definert som Marka. 

Øst E6 inkludert av-/påkjøringsrampe.  

Vest Friområde i Oppegård kommune, definert som marka. 650 m til industri- og 
næringsområde lenger vest. 
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Figur 3.1: Beliggenhet av tiltaksområde, vist med blå innramming. Alunskifermassene er planlagt flyttet til 
myrområdet (med krattskog), like vest for dagens deponiområde (utvidet myrområde sydover på tegning) 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner og fremtidig arealbruk 
Deler av tiltaksområdet er midlertidig regulert til riggområde i tilknytning til Follobaneprosjektet. 
Denne reguleringen ble vedtatt i Ski kommunestyre 05.12.2012 og stadfestet av Klima- og 
Miljødepartementet 10.10.2013(se vedlegg 2). Deler av tiltaksområdet, samt tilgrensende områder 
mot vest og syd, har status som Marka, jf. Markaloven.  

I forbindelse med stadfesting av reguleringsplanen for området som Jernbaneverket har fått regulert, 
skriver Miljøverndepartementet i brev av 10.10.2013: « For de deler av planområdet som ligger over 
terreng (riggområdet på Taraldrud) er det ikke gjort registreringer eller funn av truet, nær truet eller 
verdifullt naturmangfold. ... Da naturmangfoldet i liten grad berøres av denne delen av planforslaget 
og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er 
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven § 9-12.» 
Departementet skriver videre at området har svært liten verdi for friluftsliv og at tiltak i liten grad vil 
berøre de formål som Markaloven ivaretar (se vedlegg 3).   

En viktig forutsetning for å kunne gjennomføre tiltaket er at det skal gjøre det mulig å endre dagens 
arealbruk og omregulere til døgnhvileplass for tungtransport. Behovet for døgnhvileplass for 
tungtransport er stort, spesielt på E6 inn mot Oslo fra syd. Statens vegvesen har i den sammenheng 
utlyst konkurranse om å etablere døgnhvileplass for trailere langs E6 fra Østfold grense til Oslo 
grense. Åsland Næringspark Eiendom AS ønsker å regulere hele området til døgnhvilplass for 
tungtransport med tilhørende service, i samarbeid med Statens vegvesen. Deler av tiltaksområdet er 
allerede vegareal, og øvrige arealer grenser til vegareal. Hele arealet ligger i rød støysone fra E-6, og 
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har således en begrenset nytteverdi til annen bruk. For å etablere døgnhvileplass må terrenget over 
gammelt og nytt deponiområde heves til ca. kote +143 moh., dvs. med ca. 10 m på det høyeste.  

Planlagte tiltak med flytting og innkapsling/tildekking av alunskifer skal sikre mot spredning av 
forurensning. For å oppnå permanent sikring mot ytre påvirkning anses det som nødvendig at det 
etableres et tildekkingslag av forholdsvis stor mektighet før videre oppfylling finner sted. Det legges 
derfor til grunn at miljøtiltaket avsluttes på kote 137, ved at det fylles opp ca. 4 meter med rene, 
stabile og tilnærmet tette masser over dagen nivå av myrområdet (på ca. 133 m.o.h). 

Pr i dag er det ikke fattet andre vedtak enn av FMOA og Statens Strålevern om å utarbeide 
tiltaksplan. Det foreligger en uttalelse fra NVE om bekkelukking på bakgrunn av tiltaksplanene. 

3.3 Dagens miljøtilstand 
Deponiet på Taraldrud ligger i nedbørsfeltet til Gjersjøen som er råvannskilde til ca. 40 000 personer i 
Follo. Basert på topografien i området samt lokalisering av Assurtjern øst for E6 antas både overflate-
vannskillet og grunnvannskillet å gå langs E6. Terrenget i dagens deponiområde faller mot vest og 
nordvest, og for grunnvannet antas det å være en hydraulisk gradient mot Snipetjernbekken som 
renner mot syd langs vestgrensen av tiltaksområdet. Vest for bekken er det en bratt skogkledd 
bergskråning.  

Avrenningen fra forvitret alunskifer er sur og inneholder høye konsentrasjoner av sulfat og 
aluminium samt jern og andre tungmetaller inkludert uran. På myrområdet mellom dagens 
deponiområde og bekken ble det i 2008 anlagt grøfter og rensedammer for sigevann fra deponiet. 
Ved tilsetning av kalk nøytraliseres syre, og jern og andre forurensninger felles ut som rustslam før 
vannet renner ut i Snipetjernbekken via åpne grøfter /3/. 

Rensetiltaket har redusert utslippene og bedret vannkvaliteten, men Snipetjernbekken er fremdeles 
påvirket av avrenningen. Det foreligger ingen akutt fare for at råvannskvaliteten i Gjersjøen skal 
forringes av avrenning fra Taraldrud, men dagens løsning er kostnadskrevende, og krever 
kontinuerlig oppfølging og utbedring.  

I 2012 ble utfelt slam i dammene gravd opp og levert til eksternt deponi. Deponeringen krevde 
målinger av innhold av radioaktive stoffer med opphav i uran fra alunskifer. Slammet måtte 
mellomlagres i mange måneder før det ble avklart at det kunne leveres til NOAH (som ikke farlig 
radioaktivt avfall). Det er gitt signaler fra Statens strålevern om at det vil bli stilt strengere krav til 
håndtering av slam fra rensedammer i fremtiden. Dette taler sterkt for å gjennomføre tiltak som 
eliminerer utslipp av forurenset vann. 

Tidligere grunnundersøkelser av Asplan Viak og Bioforsk indikerer at en relativt liten del av 
alunskiferen i deponiet er forvitret, noe som betyr at massene har potensial for å forurense 
resipienten og naturmiljøet i svært mange år fremover. Resultater fra grunnundersøkelser 
gjennomført i 2014 indikerer at det kan finnes opptil 90 000 tonn (30-50 000m3) med alunskifer og 
andre masser som er forurenset av alunskifer /vedlegg 4/.  

Ved Taraldrudkrysset har Statens vegvesen en rensedam for overvann fra E6. Vannet herfra føres til 
Snipetjernbekken via en ledning med dimensjon 400 mm. 

3.4 Naturtyper og biologisk mangfold 
I henhold til Miljødirektoratets database Naturbase, er det ikke registrert viktige naturtyper eller 
rødelistede arter og prioriterte arter i det planlagt området for tiltak, eller i antatt influensområde 
nedstrøms.  
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3.5 Utførte grunnundersøkelser/planlagte undersøkelser.   

3.5.1 Grunnundersøkelser fra før 2014  

Før det ble deponert alunskifer i 1992 var området blitt fylt ut med antatt rene gravemasser fra 
byggeprosjekter. Alunskiferen er overdekket med masser som for en stor del består av leire. Det 
ligger også en del sprengstein på området. 

I forbindelse med Statens Vegvesens arbeider med E18 og interne veiarealer på Taraldrud, har det 
blitt utført grunnboringer på området. Borpunkter med farge som viser dybde til fjell eller faste 
morenemasser er vist på figur 3.2. 

 
Figur 3.2 Oversiktsbilde med resultater fra tidligere utførte grunnundersøkelser (Statens vegvesen) samt 
geologisk tolkning; rødt punkt=bergblotning, gult punkt=0-5m løsmasseoverdekning, blått punkt=5-10m 
løsmasseoverdekning, mørkt rødt punkt >10 m løsmasseoverdekning. Snipetjernbekken er vist med lys grønn 
strek 

Rød farge viser bergblotninger, bl.a. i veiskjæringer, rosa: < 1 m. Blek grønn skyggelegging antyder at 
det er mer enn 5 m løsmasseoverdekning, og mørkegrønn 5 – 10 m med løsmasser. Utenom anviste 
borepunkt, er tolkingen av dybder svært usikker, og fraviker særlig i det flate, myrlendte området der 
dybdene er vist mektigere i nye grunnundersøkelser (se kap 3.5.2). Prøvegraving utført av Bioforsk 
/1/ og Multiconsults sonderboringer i 2014 /4/, viser 1-3 m overdekning i store deler av det østlige 
området ved det nåværende deponiet. 
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3.5.2 Nye grunnundersøkelser 

Multiconsult gjennomførte supplerende grunnundersøkelser med borerigg i uke 5 – 7, 2014. 
Undersøkelsene omfatter 25 prøvepunkter med totalsonderinger for registrering av dybde til fjell og 
massenes relative sonderingsmotstand. Det er også tatt opp en prøveserie for borpunkt 16b, som 
viser kvikkleire med lav omrørt fasthet /4/ og /5/. Det er satt ned piezometere ved borpunkt 10 og 16 
for måling av grunnvannsstand/poretrykk.  

Grunnundersøkelsene viser en forsenkning i bergoverflaten i nordøst-sørvestlig retning langs 
Snipetjernbekken. Dette området omtales som myrområdet videre i teksten, og bergdybden her 
varierer fra ca. 10 m og ned til ca. 18 m under dagens terreng. Boringene i myrområdet viser et 
torvlag med en varierende mektighet mellom ca. 3 – 4 m fra terreng langs Snipetjernbekken. Under 
torvlaget i myrområdet er det i hovedsak bløt kvikkleire. 

Områdene sør og øst for den dype forsenkningen viser bare ca. 1 – 3 m mektighet med fyllmasser av 
varierende type og kvalitet (stein, sand, silt/leire). Det er ikke påvist kvikkleire under fyllmassene. 
Vest for Snipetjernbekken er det en bratt fjellvegg. I nord går Taraldrudveien vestover på faste 
masser. Den løsmassefylte forsenkningen smalner inn i nordøst og sydvest, og er bredest på midten. 
Vedlagt tegning A viser et fjellkotekart basert på samlede data fra gjennomførte grunnundersøkelser 
i regi av Multiconsult, Statens vegvesen og Jernbaneverket. 

3.5.3 Miljøgeologi 

Bioforsk utførte miljøtekniske grunnundersøkelser med sjaktgraving i deponiområdet i 2007. 
Resultatene er beskrevet i Bioforsks «Forslag til tiltaksplan» /1/. Basert på kartleggingen antas det å 
være deponert alunskifer på et ca. 30 daa stort område (se figur under). Alunskiferen ble observert 
1,5 – 3 meter under terreng, og med en mektighet på 1 – 3 m. Ut fra grove beregninger antas det å 
være deponert ca. 30.000 m3 alunskifer på området, kanskje mer. Det må antas at ca. 10.000 m3 er 
«alunskifersmittede» masser, masser som har blitt forurenset eller blandet med alunskifer, slik at 
antatt volum til deponering er 40.000 m3. 

I følge tidligere, ubekreftede opplysninger var det mistanke om at det kunne ligge alunskiferholdige 
masser under veiarealer. I forbindelse med dette har det vært to møter mellom Åsland Næringspark 
Eiendom AS og Statens vegvesen. Statens vegvesen hevder at det ikke er alunskifer i masser som 
ligger under vei. 
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Figur3.2: Figurfra «Forslagtil tiltaksplan»(2012),somviserantatt utstrekningaveksisterendedeponiområde
for alunskifer

3.5.4 Behovfor ytterligere grunnundersøkelser

Utførte grunnundersøkelseransessomtilstrekkeligetil å konkluderemedat volumavleire under
grunnvannsnivåi myrområdeter langtstørreennvolumavalunskiferholdigemasser.Forå få bedre
oversiktoverutstrekningenavdagensdeponi,samtfor å kunneberegnehvormyealunskiferog
øvrigefyllmasserdet er påområdet,vil det bli utført enmer systematisksjaktgravingsomdelav
detaljprosjekteringen.

Fjelltopografieni områdetviserat myrområdetdanneret tilnærmet tett «basseng»medstabile
skråningeravfjell eller fyllmasserpåhverside.Vedbrudd/omrøringavkvikkleireblir leirenflytende.
Deter derfor viktigat et eventueltgrunnbruddikkefår konsekvenserfor områderutenfor
«bassenget».Løpettil Snipetjernbekkenrepresentereren passasjemedbreddeca.10m somliggeri
nivåmedmyrområdetoghvoromrørt kvikkleirepotensieltharet utløp.Detkanbli aktuelt å stenge
dennepassasjen,vedhjelpav f.eks.spunteller sprengsteinsmassertil bergfør utgravingstarter i
myrområdet.Dette vil kreveat det gjennomføressupplerendegrunnundersøkelseri
detaljprosjekteringsfasen for å dokumenterebergforløpetlangsSnipetjernbekken, og for å vurdere
tiltaksomfang/-behovogmetodefor ev.sikring.

N
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4 Omdisponering av alunskifer  

4.1 Beskrivelse av tiltak  
Tiltaket som planlegges gjennomført på Taraldrud skal begrense eller fjerne problemer for miljø og 
menneskers helse knyttet til deponert alunskifer, og samtidig legge til rette for fremtidig arealbruk, 
døgnhvileplass for trailere.  

Alunskifer inneholder svovelkis og andre metallsulfider som lett kan oksideres og føre til at det 
dannes svovelsyre. Ved å hindre at alunskiferen eksponeres for luft og/eller oksygenholdig vann, vil 
oksidasjonen forhindres, og utlekkingen av uønskede stoffer reduseres til et minimum.  

Dette oppnås ved å flytte alunskiferen fra umettet sone til å legge den nede i tett leire under grunn-
vannsnivå. Der vil den i tillegg bli overlagret med torv som sikrer et anaerobt miljø. Over vil det bli 
etablert et tett dekke som hindrer gjennomstrømning av grunnvann og inntrengning av overflate-
vann. Tiltaket vil både på kort og lang sikt hindre videre forurensning, og gjøre at det oppnås en 
geoteknisk stabil fylling som gir mulighet for videre oppfylling og etterbruk av arealene.  

Geotekniske undersøkelser viser at det store myrområdet like inntil deponiet er godt egnet til 
omdisponering av alunskifer. Torvmyra ligger i en trauformet forsenkning omgitt av fjell på alle sider, 
og berggrunnstopografien vil sikre både mot utglidning av masser og uønsket spredning av vann fra 
anleggsområdet. Under deler av myrområdet er det kvikkleire, og det kan derfor være behov for 
ekstra tiltak for å stabilisere grunnen under utgravingen. Utfylling av alunskifer skal foregå ved at 
massene legges ut i tynne lag for at det ikke skal oppstå ujevne belastninger på de bløte leirmassene.  

Tiltaket vil altså omfatte utgraving av myr, flytting av alunskifer og oppfylling med rene masser opp til 
fremtidig terrengnivå, dvs. ca. 10 m. Før oppfylling skal alunskiferen innkapsles i leire og dekkes over 
med et tynt torvlag, eller eventuelt med en syntetisk membran som tetningslag. Til terrengoppfylling 
skal det brukes finfraksjonsmasser (TBM-masse) fra Follobanen, og på toppen skal det etableres et 
tett asfaltdekke (se figur 4.1).  

Tiltaket vil altså omfatte utgraving av myr, flytting av alunskifer og oppfylling med rene masser. Det 
er ikke utført detaljprosjektering for hvordan å utføre topptetting av deponiet, men figur 4.1 viser en 
prinsippskisse.  

 
Figur 4.1 Prinsippskisse fra borpunkt 12 til 11. Fra bunn: grønt viser tilgjengelig volum for deponering av 
alunskifer, hvitt viser bufferlag (eksempelvis kalk) over alunskifer, blått er avrettingslag av finstoff (sand, silt, 
leire), rødt er membran og hvitt område over membran er planlagt utfylt med TBM-masser. 

Over alunskifermassene legges det et bufferlag av kalkholdige masser, og over bufferlaget legges et 
avrettingslag av finkornige masser. Avrettingslaget skal sørge for et jevnt, stabilt underlag for 
tetningslaget/membranen og forhindre at tetningen punkteres under påføring av ytterligere 
fyllmasser. Som tetningslag kan det benyttes syntetisk membran eller egnede naturlige masser i en 
mektighet som gir tilsvarende hydrauliske tetningsegenskaper som en membran. Eksempelvis kan 
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TBM-masser med høyt finstoffinnhold vurderes brukt, men det er ikke konkludert med hvilken 
mektighet et slikt lag må ha. Fordeler ved å bruke egnede naturlige masser er at det vil være mindre 
utsatt for punktering som følge av setninger/bevegelse i deponiet, og det er en miljøgunstig 
utnyttelse av korttransportert borekaks fra boring av tunneler for Follobanen.  

Setninger i leirmassene under deponiet kan føre til potensielt store strekkbelastninger når området 
skal fylles opp flere meter med tunge steinmasser. Et stabilt tetningslag er derfor svært viktig, og en 
syntetisk membran må kunne tåle store strekkbelastninger. Membran i kombinasjon med naturlige 
masser kan vise seg mest sikkert på lang sikt. Enklest vil det trolig være å benytte bentonitt 
(svelleleire) til tetning, men muligheten for å bruke stedegen marin leire i kombinasjon med TBM-
masse vil også bli vurdert. Komprimerte TBM-masser i øvre deler av tildekkingslaget vil i tillegg trolig 
få så lav permeabilitet at det kan være tilstrekkelig til å oppfylle deponiforskriftens anbefalinger til 
topptetting. Det legges derfor opp til å undersøke hvor stor mektighet et toppdekke av finstoffrik 
TBM-masse må ha for å tilfredsstille deponiforskriftens anbefalinger. 

Etter ferdig utforming av toppdekke vil videre terrengoppfylling også skje med tilsvarende type TBM-
masse fra Follobanen, og på toppen skal det etableres et tett asfaltdekke.  

Graving i myrområdet vil føre til innlekking av vann fra bekken. For at tiltaket skal kunne gjennom-
føres må Snipetjernbekken derfor legges i rør over en strekning over ca. 600 meter (se vurderinger i 
vedlegg 6 og tegning C). Tiltakshaver har vært i kontakt med NVE som stiller seg positive til en 
bekkelukking (se vedlegg 7).  

Figur 4.2 viser skissert tiltaksgjennomføring. Første steg er å etablere et renseanlegg for håndtering 
av anleggsvann fra arbeidene med utsprengning av fjellhylle til å legge Snipetjernbekken på. Andre 
steg er å legge Snipetjernbekken i rør på den stabile fjellhyllen i berget. Når Snipetjernbekken er 
sikret vil tredje steg være å samle deponert alunskifer i «Tiltaksområde 1» og klargjøre sørlig del av 
myrområdet for redeponering. Tilsvarende gjøres for «Tiltaksområde 2» osv. etter hvert som 
tiltaksområdene omplasseres til myrområdet. 
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Figur 4.2 Prinsippskisse for tiltaksgjennomføring. 

Vedlegg 5 inneholder en innledende geoteknisk vurdering av tiltaksgjennomføringen. 
Detaljprosjekteringen vil avklare utstrekning og gravedybder. Vedlegg 6 inneholder detaljer 
vedrørende bekkelukking og vedlegg 7 en vurdering fra NVE vedrørende behovet for ytterligere 
saksbehandling i forbindelse med omleggingen av bekken. 

Intern omplassering av alunskifer på Taraldrud vil være både økonomisk og miljømessig gunstig ved 
at man slipper å transportere store massevolumer til et eksternt deponi. Det ble tidligere vurdert 
levering av alunskifer til NOAH Langøya, noe som ville medføre omfattende miljøbelastninger knyttet 
til transport, samt store kostnader. I et miljøperspektiv er en løsning innenfor samme område på 
Taraldrud å anbefale. 

FMOA har i sitt pålegg satt som overordnet miljømål for eiendommen at «inntrådt forurensning ikke 
skal medføre fare for human helse og/eller miljø på kort og/eller lang sikt». Utover det som er gjort 
rede for om håndtering av alunskifer ser vi store fordeler ved å bruke steinmasser fra Follobanen til 
oppfylling over det nye deponiet og for rehabilitering av dagens deponiområde. Dette er en 
miljømessig gunstig løsning som innebærer både kort transportavstand for massene og rask, 
forutsigbar fremdrift. Massene fra Follotunnelen vil bli drevet ut med tunnelboremaskin (TBM), uten 
bruk av sprengstoff, og det vil ikke oppstå problemer med avrenning av nitrogenforbindelser.  

4.2 Utslipp   

4.2.1 Nåsituasjon  

Forurensning fra alunskiferdeponiet ble påvist av Bioforsk i 2006, etter at det var konstatert 
forurensning av nærmest vassdrag, Snipetjernbekken. Den miljøgeologiske grunnundersøkelsen til 
Bioforsk og Asplan Viak i forbindelse med «Forslag til tiltaksplan» /1/, viser at kvaliteten av 
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alunskiferen visuelt virket å være relativt lik i hele deponiet. Dette stemmer godt overens med bilder 
i rapporten som bare noen få steder viser at alunskiferen er tydelig forvitret. Forvitringen kan ses på 
bilder der det også er grunnvann til stede i bunnene av utgravingen. Grunnvannet er preget av 
rustfarging og blakking, og målinger viser lav pH.  

Tabell 4.2 viser resultater fra målinger i 2012-2013, og mars 2015. Tabell 4.1 Analyseresultater for vannprøver 
fra Snipetjernsbekken tatt oppstrøms (Innløp) og nedstrøms (Utløp) avrenning fra alunskiferdeponi (Bioforsk). 

ELEMENT Enhet Innløp 
20.10.09 

Utløp 
20.10.09 

Innløp 
12.9.12 

Utløp 
12.9.12 

Innløp 
3.5.13 

Utløp 
3.5.13 

Innløp 
15.5.13 

Utløp 
15.5.13 

Innløp 
16.3.15 

Utløp 
16.3.15 

pH  7,5 7,5 8,0 7,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,1 

Lednings-
evne 

mS/
m 

32 43 38 56 35 50 29 40 29 42 

Klorid 
(Cl-) 

mg/l 39 44 48 65 69 96 81 113 46 63 

Sulfat 
(SO4) mg/l 20 56 16 80 11 52 14 40 14 51 

As µg/l - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 0,2 0,2 

Cd µg/l 0,1 0,12 <0.05 0,118 <0.05 0,199 <0.05 0,103 0.02 0,16 

Cr µg/l 1 1,5 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 0,5 0,5 

Cu µg/l 2,1 3,6 1,0 5,0 1,7 4,3 2,0 3,0 1,4 3,7 

Ni µg/l 1 21 1,4 31,5 1,5 21,7 1,7 11,5 1,1 21,6 

Pb µg/l 0,5 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,3 0,3 

Zn µg/l 5 11 <4 14 4 11 5 9 4 12 

Na mg/l 
  

30 39 33 43 30 40 29 39 

Fe mg/l 0,3 1,6 0,4 1,4 0,5 1,0 0,5 0,7 0,3 1,2 

Mn µg/l 92 310 241 364 110 201 67 113 54 158 

U µg/l 1,2 7,6 2,0 13,9 0,6 6,8 0,6 3,3 0,6 6,3 

Al µg/l 170 340 
  

396 494 392 458 277 471 

 

Tabell 4.2 Analyseresultater for vannprøver fra innløp (sør og nord) og utløp av rensedam for sørlig del av 
alunskiferdeponi. 

Parameter Enhet Sør innløp  
S 

12.09.12 

Sør innløp  
N 

12.09.12 

Sør innløp  
S 

16.03.15 

Sør innløp  
N 

16.03.15 

Sør utløp 
12.09.12 

Sør utløp 
03.05.13 

Sør utløp 
15.05.13 

Sør utløp 
16.03.15 

pH  7,9 7,3 6,2 6,3 7,8 6,8 6,9 6,5 

Ledningsevne mS/m 199 222 211 248 224 229 205 213 

Klorid (Cl-) mg/l 10,6 13,6 12,0 15 12,5 15,3 16,1 11,0 

Sulfat (SO4) mg/l 1200 999 1700 1700 1060 1250 1080 1500 

As µg/l <0.5 33,7 2,1 4,1 2,1 2,3 2,3 4,1 

Cd µg/l <0.05 1,84 0,42 0,34 <0.05 1,77 1,25 0,6 

Cr µg/l <0.9 <9 0,2 <0,05 <0.9 20,4 <0.9 0,1 

Cu µg/l <1 <10 2,2 0,5 <1 5,52 <1 2,6 

Ni µg/l 72,7 472 558 661 247 648 485 668 

Pb µg/l <0.5 <5 0,1 <0,05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.05 

Zn µg/l <4 59,1 73,2 44,9 12 92,3 53,3 107 

Na mg/l 15,9 17 15,2 19,9 16,5 14,9 14,1 14,6 

Fe mg/l 0,6 77,1 23,3 38,7 22,8 22,9 17,4 46,4 

Mn µg/l 849 6470 3990 5100 4850 4770 3660 4410 

U µg/l 203 407 147 164 279 306 242 201 

Al µg/l 22,2 325 66,8 101 25,3 28,2 45,7 84,5 
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Tabell 4.3 Analyseresultater for vannprøver fra innløp (sør og nord) og utløp av rensedam for nordlig del av 
alunskiferdeponi. 

Parameter Enhet Nord innløp S 
12.09.12 

Nord innløp S 
16.03.15 

Nord innløp N 
12.09.12 

Nord innløp N  
03.05.13 

Nord innløp N 
15.05.13 

Nord innløp N  
16.03.15 

pH   6,35 3,5 2,7 5,6 4,6 3,6 

Ledningsevne mS/m 312 341 469 300 290 222 

Klorid (Cl-) mg/l 59,7 220 187 170 211 220 

Sulfat (SO4) mg/l 1760 2600 2900 2150 2540 1000 

As µg/l 9,6 <0,5 9,9 0,8 <0.5 0,3 

Cd µg/l <0.5 21,7 82 9,4 11,8 16,2 

Cr µg/l <9 4,0 96,1 1,9 <0.9 8,2 

Cu µg/l <10 192 2510 141 126 362 

Ni µg/l 1560 2210 5560 1280 1620 1000 

Pb µg/l <5 2,3 <5 <0.5 <0.5 2,3 

Zn µg/l 208 945 3230 499 652 559 

Na mg/l 28,6 140 85,3 84,3 85,3 129 

Fe mg/l 207 142 456 58,6 64,1 32,5 

Mn µg/l 7700 4590 8430 3900 4880 1820 

U µg/l 272 898 2150 196 126 270 

Al µg/l 1150 24100 79600 3010 1940 15000 

 

Resultatene i tabell 4.2 og 4.3 viser økning i mobilisering av tungmetaller ved lav pH, slik tilfellet er i 
de nyeste målingene i nordlig rensedam (tabell 4.3). De viser også at det er noe lavere 
konsentrasjoner i utløpsvann fra rensedammene enn innløpsvannet.  

Den miljøgeologiske grunnundersøkelsen til Bioforsk og Asplan Viak i forbindelse med «Forslag til 
tiltaksplan» /1/, viser at kvaliteten av alunskiferen visuelt virket å være relativt lik i hele deponiet. 
Dette stemmer godt overens med bilder i rapporten, som bare noen få steder viser at alunskiferen er 
tydelig forvitret. Forvitringen kan ses på bilder der det også er grunnvann til stede i bunnene av 
utgravingen. Grunnvannet er preget av rustfarging og blakking, og målinger viser lav pH. Ut fra dette 
synes det som om bare mindre deler av den deponerte alunskiferen har vært kilde til utlekking av 
surt, metallholdig vann. Dette er positivt med tanke på omdisponering av masser og mulighet for å 
unngå utlekking av forurensning i anleggsperioden. Samtidig indikerer det at den deponerte 
alunskiferen har potensial for å kunne forurense resipienten og naturmiljøet i svært mange år hvis 
den blir liggende slik som i dag. Dagens datagrunnlag er likevel ikke tilstrekkelig for å vurdere kjemisk 
tilstand av all deponert alunskifer, men gir en god indikasjon på at det er behov for å iverksette nye 
og varige tiltak. 

4.2.2 Utslipp under anleggsfase før bekkelukking 

Hovedtilførselen av vann til grunnvannet i tiltaksområdet antas å være via Snipetjernbekken, som 
også bestemmer grunnvannsnivået i området. Ved å legge Snipetjernbekken i rør vil tilførsel av 
overflatevann til grunnvannet reduseres og grunnvannsnivået vil kunne synke i perioder av året (se 
vedlegg 9 for ytterligere vurderinger). Dette er fordelaktig i anleggsperioden for å opprettholde en 
tørr byggegrop. 

Geoteknisk er gjennomførbarheten av tiltaket avhengig av at Snipetjernbekken legges permanent i 
rør. Før anleggsarbeidene med bekkelukking starter skal det etableres midlertidige 
demninger/fangdammer opp- og nedstrøms strekningen hvor bekken skal lukkes. 
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Under etablering av demninger/fangdammer kan det bli forhøyet partikkelinnhold i 
Snipetjernbekken i en kort periode. Siden rensedammene er plassert mellom alunskiferdeponiet og 
bekken, anses det ikke å være fare for en økt avrenning av forurenset vann fra deponiet under 
arbeidene.   

For å unngå at bekken skal tilføres store mengder suspendert stoff forutsettes det at gravearbeider i 
og i direkte nærhet til bekkeløpet må ta hensyn til variasjoner i vannføring, og i størst mulig grad 
utføres under forhold med lav vannføring (og evt. vinterstid med tele).  

4.2.3 Utslipp i anleggsfasen under bekkelukking 

Vannet må pumpes fra fangdam oppstrøms anleggsområdet via tette rør/pumpeledninger til et 
utslippspunkt i Snipetjernbekken nedstrøms anleggsområdet. Dimensjonering av pumpe og 
rør/pumpeledning utføres som del av anleggsteknisk detaljprosjektering basert på flomberegninger  
og VA-teknisk vurdering av bekkelukking i alunskiferdeponi /i vedlegg 6/. Føring av bekken i 
rør/pumpeledning vil sikre at den ikke tilføres forurensninger fra anleggsområdet.  

Når bekken er lagt utenom anleggsområdet vil nedslagsfeltet for tiltaksområdet være meget 
begrenset. Vann som samler seg under arbeidene vil derfor kunne samles opp og pumpes til et eget 
renseanlegg nedstrøms anleggsområdet. Derfra ledes renset vann til Snipetjernbekken. 

Ny, permanent bekkelukking planlegges lagt på en utsprengt hylle i berget vest for dagens bekkeløp, i 
samme høyde som i dag pga. det begrensede fallet på strekningen forbi tiltaksområdet. 
Gjennomføringen av arbeidet planlegges utført slik at spesielt erosjonsutsatte områder ikke 
blottlegges rett før helg/ferie eller andre planlagte stopp i anleggsarbeidet. De mest kritiske 
arbeidene med bekkelukkingen gjennomføres på tidspunkter med lite nedbør. 

I forbindelse med bekkelukkingen kan det forventes forhøyet innhold av suspendert stoff (SS) i 
vannet i anleggsområdet. Utsprengning av fjellhylle til permanent bekkelukning kan føre til utslipp av 
nitrogen fra sprengstoffet, men dette vil drenere til anleggsområdet og ikke direkte til bekken. Valg 
av anleggsteknisk utførelse vil derfor påvirke valg av optimal renseløsning av anleggsvann og hva 
MOP skal omfatte av nødvendig overvåkning.  

Rengjøring av utstyr skal foregå på bestemte vaskeplasser for å ha en kontrollert oppsamling og 
rensing av alt vaskevann før videre utslipp. Maskinelt utstyr medfører alltid en viss fare for uønsket 
spredning av petroleumsprodukter (olje og/eller drivstoff). For håndtering av utslipp til vann skal det 
før anleggsstart foreligge en instruks for oppsamling av olje/drivstoff (ved bruk av Absol eller 
tilsvarende absorbent), og det skal være oljeutskiller tilkoblet renseanlegget for anleggs- og 
vaskevann.  

Det forventes ikke noen skadelig/miljøfarlig miljøbelastning under utførelse av bekkelukkingen så 
lenge anleggsteknisk plan og miljøoppfølgingsplan (MOP) følges. 

4.2.4 Utslipp i anleggsfase etter bekkelukking 

Lukking av Snipetjernbekken er viktig for å redusere forurensning og spredning av forurensning i 
anleggsfasen. Når Snipetjernbekken er lagt i rør vil det ikke være fare for direkte spredning av 
forurensende jordpartikler eller sur avrenning fra deponert alunskifer til bekkevannet. Tilsig av 
overflatevann fra områder øst for anleggsområdet avskjæres ved etablering av skjermende jordvoll 
eller lignende.  
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Vannhåndtering i anleggsfasen omfatter dermed i all hovedsak innsig av grunnvann samt direkte 
nedbør. Evt. behov for dreneringstiltak for senkning av grunnvannsnivået i anleggsfasen vurderes i 
forbindelse med geoteknisk detaljprosjektering 

Vann fra gravearbeidene vil inneholde partikler av leire og organisk materiale (humus). Lensevann fra 
byggegrop vil også kunne inneholde forurensende partikler (mineralpartikler med sulfider og 
tungmetallholdige hydroksider), samt oppløste tungmetaller, deriblant uran. Lensevannet vil også 
kunne ha lav pH. 

Bekkelukningen kan føre til en kortvarig påvirkning av vannkvaliteten i Snipetjernbekken, og selve 
anleggsperioden vil kunne ha en noe mer langvarig virkning selv om nevnte rensetiltak iverksettes. 
Slik forverring bør være akseptabel så lenge planlagte tiltak gir en permanent bedring av 
vannkvaliteten i bekken. Vannkvaliteten må likevel ikke forverres slik at det kan påvirke Gjersjøen 
som råvannskilde. (Før bekkelukking påbegynnes, etableres oppsamlingsdam oppstrøms, og vannet 
pumpes forbi anleggsområdet inntil permanent rørgate er etablert. Dette reduserer risikoen for at 
partikler blir tilført bekken i anleggsfasen.) 

Se «Forslag til miljøovervåkningsplan, kap. 7» (i vedlegg 8) for forslag til rensekrav av anleggsvann. 
Miljømål for vannkvalitet er at tiltaksgjennomføringen ikke skal gi en vesentlig forringelse av 
vannkvaliteten i Snipetjernbekken sammenlignet med førtilstanden.  

4.2.5 Utslipp etter tiltak 

Tiltaket kan gi en økt lokal miljøbelastning i anleggsperioden. Anleggsvirksomheten kan være 
støyende, og i tørrværsperioder kan det oppstå støvflukt. Ved graving i alunskiferdeponiet vil det bli 
frilagt masser som kan gi økt vannforurensning. Det er derfor ikke ønskelig at alunskifer blir liggende 
eksponert for luft og nedbør over lengre tid. Rask utgraving og redeponering er derfor et viktig 
siktemål. Gravearbeidene vil føre til vann med partikler av leire og organisk materiale (humus). 
Lukking av Snipetjernbekken er viktig for å redusere forurensning og spredning av forurensning i 
anleggsfasen. 

Særlig kan perioder med mye nedbør gi økt risiko for forurensende utslipp og avrenning fra 
tiltaksområdet i form av partikler, tungmetaller og lav pH. Etter at Snipetjernbekken er lagt i rør, vil 
vanntilførselen til anleggsområdet bli relativt beskjeden og være håndterbar med lokale 
renseløsninger. Ev. bruk av kalk/sementpeler vil gi noe utslipp av basiske vann (kalsiumhydroksid). 
Dette vil i så fall virke nøytraliserende og kunne være gunstig for vannrensingen.   

Tiltakene vil ikke genere avfall, og alle oppgravde masser planlegges gjenbrukt.   

Etter oppfylling vil området få faste overflatedekker med oppsamling av overvann (som vil bli ledet til 
Snipetjernbekken). Vannet kan ev. renses før det ledes til bekken. Etablering av tett dekke (asfalt) og 
oppsamlingen av overvann vil forhindre fremtidig infiltrering av vann ned i grunnen over 
deponiområdet, og ytterligere redusere risikoen for tilførsel av oksygen til deponert alunskifer.  

Etter endt anleggsfase må grunnvannsstanden tilbakeføres til naturlig nivå og sikre stabile 
grunnvannsforhold. Det vil derfor prosjekteres en løsning som tillater tilførsel av vann fra 
Snipetjernbekken eller tilførsel av annet overvann etter at bekken er lagt i rør. Endelig løsning inngår 
i detaljprosjekteringen. Etablert program for grunnvannsovervåkning (se vedlegg 9) vil bli brukt til 
fremtidig overvåkning etter avsluttet anleggsperiode.  
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4.3 Avbøtende tiltak  

4.3.1 Håndtering av alunskifer 

Rensedammene har gitt en viss renseeffekt, men krever omfattende vedlikehold og er dyre i drift. 
Dette anses ikke tilfredsstillende på lang sikt, og Fylkesmannen har stilt krav om varige løsninger. 
Vedlegg 10 inneholder informasjon om mulige miljøproblemer knyttet til alunskifer på kort og lang 
sikt.  

Hovedprinsipp for en varig løsning på miljøproblemene er å unngå kjemisk påvirkning, dvs. å hindre 
kontakt med oksygen samt å stanse spredning av forurenset sigevann. I den sammenheng er det 
vurdert tre alternative tiltak:  

1. Oppgraving og levering av forurensede masser til ekstern mottakssted. Innebærer flytting av 
store mengder forurenset masse og betydelige miljøbelastninger fra transport. 

2. Delvis oppgraving og omplassering av masser over grunnvannsnivå på samme stede som 
massene ligger i dag. Tildekking kan begrense tilførsel av vann men ikke av oksygen. 

3. Flytting av massene til myr hvor de kan ligge skjermet mot luft og gjennomstrømning av 
vann. Redeponering på samme eiendom, under anaerobe forhold omgitt av leire innebærer i 
tillegg kort transportavstand og små utslipp til luft.  

Sistnevnte alternativ er vurdert som best miljømessig, og selv om det er kostnadskrevende, anses 
den som mest fordelaktig. 

Det er nedenfor gjort en vurdering av mulige avbøtende tiltak for å unngå negative virkninger som 
syredannelse og avrenning av metaller fra alunskifer (redegjort for i vedlegg 10) under 
anleggsarbeidene. 

Mulighet for sortering av masser etter farlighetsgrad  
Alunskifermassene som ligger i dagens deponi på Taraldrud må antas å omfatte både syredannende 
alunskifer og ikke syredannede svartskifer. Deponeringen skjedde på et tidspunkt da massene ikke 
ble ansett for å være forurenset. Det er usannsynlig at det vil være mulig å skille reaktive og mindre 
reaktive typer skifer fra hverandre under utgravingen. Det er mer sannsynlig at masser med potensial 
for å danne syre vil finnes å være blandet med både lite reaktiv svartskifer og andre, inerte 
fyllmasser. For å unngå fremtidige problemer må det derfor påregnes å måtte redeponere et større 
volum med potensielt forurensede masser enn den mengden med alunskifer som ble kjørt til 
Taraldrud på 1990 tallet.  

Behov for mellomlagring og tildekking  
De to operasjonene, utgraving for nytt deponiområde og graving og uttransport av alunskifer fra det 
gamle må gå parallelt, og de kan tilpasses hverandre så godt at det ikke synes å være behov for 
mellomlagring av reaktive masser. I den grad deponering vil måtte skje i et vannfyltbasseng, er det et 
utvaskingspotensial for alunskifer som er delvis oksidert når det kommer vann til. Vannet må derfor 
renses før utslipp, men fordi vann fra myr vil ha lavt oksygeninnhold, anses plassering under vann 
som et egnet tiltak for å begrense muligheten for økt oksidasjon av massene.   

Det skal utarbeides grenseverdier for utslippsvann fra anleggs- og driftsfasen (se kap. 4.3.2). 
Grenseverdier skal utformes for alle forbindelser og forhold som er av miljømessig betydning for 
tiltaket og inkluderer også forbindelser og forhold som indikerer at det er økt fare for forvitring av 
alunskifer.  
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4.3.2 Håndtering avrenning og forurensende utslipp 

Store grave- og flyttearbeider av masser med lett mobiliserbar forurensning i et lavtliggende område 
med høy grunnvannsstand kan føre til økt avrenning av miljøskadelige stoffer til vann, slik at det må 
føres kontroll med vannkvaliteten for om nødvendig iverksette avbøtende tiltak.  

Rent vann som har avrenning mot anleggsområdet skal avskjæres så langt det er mulig slik at man 
unngår kontaminering. Vannet føres kontrollert til Snipetjernbekken oppstrøms eller nedstrøms den 
planlagte bekkelukkingen. 

Fordi bekken vil bli lagt i rør vil det ikke kunne komme ukontrollerte utslipp fra det utgravde 
deponiområdet til resipienten. Alt vann som skal slippes fra anleggsområdet må pumpes opp til 
bekkenivå, og dette vannet må renses og kontrolleres før det kan slippes ut i bekken. (se også kap. 
4.2.4) . 

 

Renseløsningen skal ivareta fjerning av partikler (SS) og foreta pH-justering for utfelling av metaller. 
Aktuell renseløsning kan være sedimentasjon og utfelling i tilpassede containere, med et avsluttende 
rensetrinn i våtmarksfilter/rensedam. Et fordrøyningsbasseng kan derfor også fungere som en 
førstetrinns rensing for å holde tilbake partikler. Behov for tilføring av flokkuleringskjemikalier, pH-
justering eller bruk av sorbenter, vurderes etter behov for fjerning av uønskede stoffer utover 
naturlig sedimentering og felling ved hjelp av lufting. Renseanlegget vil om nødvendig kunne drives 
også etter at oppgraving og redeponering av forurensede masser er fullført. Renset vann føres til 
bekken. Ved dette kan tilførselen avpasses naturlig vannføring og vannkvalitet ved at vi har mulighet 
for å lagre vann i et fordrøyningsbasseng og derved unngå store utslipp. Det ligger godt til rette for å 
lede all avrenning til et midlertidig renseanlegg nedstrøms anleggsområdet 

Effektene av rensetiltakene dokumenteres kontinuerlig med «on-line» måling av vannkvalitet i 
kombinasjon med vannprøvetaking. Det etableres tre kontrollstasjoner: (1) utløp renseanlegg, (2) 
Snipetjernbekken, oppstrøms og (3) Snipetjernbekken, nedstrøms. Aktuelle parametere å måle med 
automatisert overvåkning er turbiditet, pH, ledningsevne/konduktivitet, vannstand og temperatur. 
Ved overskridelse av fastsatte grenseverdier varsles byggherre, utførende entreprenør og 
miljøkonsulent automatisk via SMS. 

Selv om det iverksettes rensetiltak, kan det ikke utelukkes kortvarige perioder med redusert 
vannkvalitet i anleggsfasen, noe som bør være akseptabelt så lenge dette ikke gir irreversible 
negative konsekvenser på vannlevende dyr og planter i bekken, og tiltaket gir en permanent bedring. 

Ved bruk av fordrøyning og kontrollert utpumping ansees faren for midlertidig forverring som meget 
liten. Lukking av Snipetjernbekken vil være viktig for å redusere forurensning og spredning av 
forurensning i anleggsfasen. 

4.3.3 Beredskapsplan 

Det er i vedlegg 11 utarbeidet en beredskapsplan for de planlagte tiltakene. Beredskapsplanen vil 
oppdateres etter at endelig tillatelse med krav fra Miljødirektoratet og SSV foreligger og 
detaljprosjekteringen er avsluttet. 
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5 Kontroll og overvåkning  
Et forslag til miljøoppfølgingsplan med måleprogram for utslipp utarbeidet av Bioforsk er vedlagt (se 
vedlegg 8). Det vil med bakgrunn i miljøoppfølgingsplanen utarbeides et spesifikt måleprogram etter 
at endelig tillatelse for gjennomføring av tiltak med krav foreligger.  

6 Risiko og sårbarhetsanalyse, ROS 
Det er gjennomført en ROS-analyse (se vedlegg 12) i forbindelse med foreslåtte tiltak på som det 
søkes Miljødirektoratet om tillatelse til å gjennomføre. Formålet med analyse har vært å identifisere 
og analysere mulige uønskede hendelser/risikofylte arbeider for tiltaket som kan ha konsekvenser for 
personers liv og helse. Det er ikke identifisert grunnlag for å kategorisere tiltaket som spesielt 
risikofylt utover hva som håndteres i andre anleggsprosjekter.  

7 Fremdriftsplan tiltak 
Oppstart vil skje så raskt det er mulig etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Dette innebærer 
både VA, hydrologi og geoteknikk. Det er tidligere uttalt et ønske om å igangsette tiltaket 
vår/sommer 2015. 

Det pågår parallelt reguleringsarbeid for etterbruk av området til døgnhvileplass for tungtransport. 
Status i planprosessen vil kunne ha innvirkning på igangsettingen samtidig som tidspunkt for lite 
nedbør i vassdraget har betydning. 

Referanser 
/1/ Bioforsk. 2012. Forslag til tiltaksplan.  

/2/ Bioforsk 2012. Miljøoppfølging av alunskiferdeponi på Taraldrud- foreløpig rapportering 

/3/ Bioforsk 2014. Miljøovervåkningsplan for tiltaksgjennomføring for alunskiferdeponiet på 
Taraldrud.   
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Saksprotokoll 
 
 

Arkivsak: 18/796-3 

 
  
 

UTVALG: SAKNR. DATO 
Kommunestyret 16/18 14.02.2018 
 

 

SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- KOMMUNALE ANSKAFFELSER I SKI KOMMUNE  

 

Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Kommunestyrets vedtak er:  
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunale anskaffelser i Ski 

kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen gjennomføre følgende 

tiltak: 
a) Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, ifølge 

innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen gjelder forventet 
innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. Regeletterlevelsen bør innskjerpes. 

b) Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetens lojalitet til 
rammeavtaler. 

c) Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes. 
3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av 

kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018. 
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Saksprotokoll 
 
 

Arkivsak: 18/798-3 

 
  
 

UTVALG: SAKNR. DATO 
Kommunestyret 17/18 14.02.2018 
 

 

SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET - RÅDMANNENS 

TILBAKEMELDING - REVISJONSRAPPORTEN OMORGANISERING, ØKONOMI OG IKT  

 

Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Kommunestyrets vedtak er:  
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 5. mai 2017 vedr. oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Omorganisering – økonomi og IKT», til 
orientering. 
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA   

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 
 

Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no  
 
 

 

 

Ski kommune 

Rådmann Jane Short Aurlien 

Idrettsveien 8, 1400 Ski 

Postmottak@ski.kommune.no 

 

Kopi: Kontrollutvalget i Ski kommune v/FIKS (Kjell.Tore.wirum@as.kommune.no). 

 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772                 J.nr. 35/2018  Ski, 12.2.2018  

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV INTEGRERING AV FLYKTNINGER – 

OPPSTART 

 
Ski kommunes kontrollutvalg vedtok 5.9.2017 forvaltningsrevisjonsprosjekter for 2018, herunder 

Integrering av flyktninger. Kontrollutvalget vedtok 28.11.2017 formål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonen. 

 

Formålet er å "Undersøke hvordan Ski kommune lykkes med målsettingen om integrering av 

flyktninger". Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger:  

1. "Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige flyktninger? 

2. a) Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og b) får flyktningene jobb etterpå? 

3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for integreringsarbeidet? 

4. Hva mener flyktningene? 

5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med NAV, 

lokalsamfunnet og frivillighet? 

6. a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, og b) har 

kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?" 

 

Vi ber rådmannen utpeke kommunens kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet, f.eks. 

kommunalsjef for Velferd Marit Rød Kronborg. Virksomhetsleder for NAV Einar Lødemehl kan 

gjerne delta i oppstartsmøte, som vil ha fokus på:  

 Orientering om prosjektet fra revisor.  

 Orientering om flyktningetjenesten fra kontaktperson m.fl. 

 Overrekkelse av dokumenter som administrasjonen vektlegger i prosjektet. 

 Navn på informanter. 

 

Vi foreslår oppstartsmøte tirsdag 27.2.2018 kl. 13.00 i Ski rådhus. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

 

/s/ 

Didrik Hjort      

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon  
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord 

Postboks 9200 Grønland 

0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

 Org. nr: 991733043 Telefaks 

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 

   

   

   

  

 

  Vår dato Din dato Saksbehandler 

15. februar 2018  Rune Berge 
 

    May Elisabeth Gjelstad 
 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

  skattost@skattetetaten.no
en.no 

 99 22 56 82 

   945 30 706 

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 

991733043 2018/68414 Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Ski kommune 

 

postmottak@ski.kommune.no 
 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Ski kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 

 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  

 utfører kontroll av skatteoppkreveren 
 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 

Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  

 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 
gjeldende regelverk  

 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 
regelverk 

 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 
 

2. Om skatteoppkreveren 

Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 

22,0 22,9 22,0 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Ski kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang

1
 til fordeling mellom 

skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 4 161 325 036 og utestående restanser
2
 på  

kr 162 482 419, herav berostiltekrav på kr 37 282 918.  
 

Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Ski kommune:  

 
Resultatkrav 

2017 (i %) 
Innbetalt av 

sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 94,50 95,54 94,24 95,48 

Forskuddstrekk 2016  99,90 99,96 99,93 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,70 98,96 98,61 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 100,00 99,94 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,00 99,38 98,20 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,93 99,90 99,87 

 
 

Resultater for arbeidsgiverkontrollen 

 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

4 548 228 259 5,7 5,0 4,6 

 
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med andre etater, blant 
annet mot arbeidslivskriminalitet. 
 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.  
 

                                                      
1
 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 

2
 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har for 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området innkreving 
avholdt 25. oktober 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 8. desember 2017. Skatteoppkrever har gitt 
tilbakemelding på rapporten 10. januar 2018.  
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
På grunnlag av kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Manuelt endrede bankkonti. Manglende dokumentasjon i henhold til gjeldene retningslinjer for endring av 
bankkonto. Forholdet er tidligere gitt som anbefaling. Kemneren i Follo har gitt skriftlig tilbakemelding om at 
rutinen er oppdatert på området. Det ble også under kontrollen avklart at kontoret nå ville bli konsekvente med å 
få innhentet nødvendige signerte fullmakter mv.  
 
Ut over gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det 
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  

 

Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og 
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

 

 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør 
Skatt øst 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Ski kommune 

 Rådmann/administrasjonssjef for Ski kommune 

 Skatteoppkreveren for Ski kommune 

 Riksrevisjonen 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 
 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

Saksutskrift 
 

Prosjektplan -  Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 
 
Arkivsak-dok. 17/00148-15 
Saksbehandler Lene H. Lilleheier 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Ås kontrollutvalg 23.01.2018 2/18 

 

 
Ås kontrollutvalgs behandling 23.01.2018: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 23.01.2018: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Follo landbrukskontor» 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 29.januar 2018 
 
 
 
Lene H. Lilleheier 
Rådgiver  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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FIKS 
Vår ref.: 17/00148 

 
Side 2 av 2 

 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Follo landbrukskontor» 
 
Vedlegg: 
Follo Landbrukskontor Prosjektplan 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok den 12.desember 2017 jf. sak 29/17 å be revisjonen legge fram 
en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i tråd med følgende 
mål og problemstillinger vedtatt i KU-sak 18/17: 
 
 

Formål 
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med 
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  
 
Problemstillinger  

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet 
og likebehandling i saksbehandlingen?  

 
a) Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den 

enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold 
til rett regelverk?  

 
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?  
 

a) I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med 
saksbehandlingen og driften ivaretatt? 

  
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen 
administrasjon?  
 
Sekretariatets vurdering av prosjektplanen: 
Revisjonen gir i vedlagte plan en god oversikt over prosjektets underspørsmål, metode 
og gjennomføring som følger opp kontrollutvalgets bestilling. 
 
 
Videre gjennomføring av prosjektet 
Saksutskrift av kontrollutvalgets vedtak i denne saken oversendes kontrollutvalgene i 
Ski, Frogn, Vestby og Nesodden til orientering.  
 
Sekretariatet følger opp saken om finansiering i Vestby og Frogn i henhold til vedtak i 
KU-sak 29/17.  
 
Ås, 16. januar 2018 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

 

Kontrollutvalgene i Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner 

v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Postboks 195, 1431 Ås 

Lene.Lilleheier@as.kommune.no 

 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772           J.nr. 4/2018  Ski, 11.1.2018 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV FOLLO LANDBRUKSKONTOR – 

PROSJEKTPLAN  
 

Felles landbrukskontor har eksistert siden 1993 for dagens seks kommuner. Kontoret het 

Landbrukskontoret i Follo til 2014, da navnet ble Follo landbrukskontor. Kommunene 

Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård inngikk i 2014 ny avtale om felles landbruks-

kontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommune-

loven med Ås som vertskommune. Landbrukskontoret ledes av landbrukssjefen, som har 

delegert myndighet fra rådmannen i Ås og rapporterer til denne. Kontoret er å betrakte som en 

del av samarbeidskommunenes faglige administrasjon. Follo landbrukskontor har seks 

årsverk, opplyser landbrukskontorets nettsider (follolandbruk.no).  

 

1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – har gått sammen om å bestille 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å 

delta.) Ås kontrollutvalg vedtok i sak 29/17 (12.12.2017) å be Follo distriktsrevisjon IKS 

fremlegge prosjektplan. Saksfremlegget opplyser:  

 

"De deltakende kontrollutvalgene har alle sluttet seg til Ås kontrollutvalg sitt forslag om 

følgende mål og problemstillinger:  

 

Formål 

Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om 

høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  

 

Problemstillinger 

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 

likebehandling i saksbehandlingen? 

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte 

kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett 

regelverk? 

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune? 

a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen 

og driften ivaretatt?  

3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbruks-
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kontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administra-

sjon?" 

 

2 Presisering og avgrensning  

Revisor tar sikte på å besvare de tre problemstillingene med bl.a. følgende momenter: 

 

1. Rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen: 

Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og Utvikling gir en oppdatert oversikt 

over mål og regelverk for landbrukssektoren. Sektoren er i stor grad regelstyrt og med 

begrenset lokalt handlingsrom. Follo landbrukskontors nettsider opplyser at "Land-

brukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som 

gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene". Løser landbrukskontoret sine oppgaver 

på en god måte? Sikrer samarbeidet mellom landbrukskontoret og kommuneadministra-

sjonene at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk? Når skjønn utøves i saksbe-

handlingen, i hvilken retning går det? Holdes saksbehandlingsfrister? Praktiseres like-

behandling i konsesjonssaker? Hvordan praktiseres jordvern og klimatiltak? Informerer 

landbrukskontoret godt om sitt arbeid? Foreligger det tilsynsrapporter om landbruks-

kontorets drift? Hva synes brukere; hva viser klagesaker?  

 

2. Ivaretakelse av interessene til deltakerkommunene: "Kontoret deltar med faglige 

innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner m.m. […] 

Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i samarbeidskommu-

nene", ifølge nettsidene. Opplever kommuneadministrasjonene at de får gode innspill og 

veiledning fra landbrukskontoret? Har folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehand-

ling og drift? 

 

3. Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor: "Målet for kontoret er å være et 

effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne", ifølge nettsidene. 

Eksisterer det en stordriftsfordel ved at seks kommuner med til sammen 128 774 

innbyggere (1.1.2017) går sammen om et landbrukskontor? Er gevinsten realisert 

gjennom effektiv drift av Follo landbrukskontor?  

 

Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2017.   

 

3 Metode og gjennomføring 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. (konsesjons-

loven, ikrafttredelse 2004), Lov om jord (jordloven, 1995), Lov om odelsretten og åsetesretten 

(odelsloven, 1975), Forskrift om produksjonstilsudd og avløsertilskudd i jordbruket (2015), 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 1993) og Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven, 1970).  

 

Datakilder vil være intervju (i møte og telefonisk), dokumenter/nettsider (statlige og 

kommunale) og statistikk (Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk m.m.). 

 

Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
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Dato:  Aktivitet:  

12.9.2017: Ås kommunes kontrollutvalg vedtok mål og problemstillinger for forvaltnings-

revisjon av Follo landbrukskontor og inviterte de andre kommunene til å delta.   

12.12.2017: Ås kontrollutvalg ba Follo distriktsrevisjon legge frem prosjektplan.  

23.1.2018: Ås kontrollutvalg vedtar prosjektplan. 

Ca.1.6.2018: Oppstartsmøte med rådmann Trine Christensen, rådmannens kontaktperson og 

landbrukssjef Lars Martin Julseth.  

Ca. 10.6.2018: Intervju med landbrukssjefen, skogbrukssjef Morten Lysø, rådgiver Stein 

Sæther og landbruksveileder Lene Thomas.   

Ca. 15.6.2018: Intervju med kontaktpersoner for landbruk i kommuneadministrasjon i Vestby, 

Ski, Ås, Frogn og Nesodden kommuner.  

Ca.20.6.2018: Intervju med Follo-ansvarlig ved Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

Ca.25.6.2018: Intervju med fem kommunestyrerepresentanter (én i hver deltakerkommune).  

Ca. 1.8.2018: Intervju med ti bønder (to i hver kommune). 

Ca. 5.8.2018: Kvalitetssikring av revisjonsrapport med lansbrukssjefen. 

Ca.15.8.2018: Verifisering av revisjonsrapport med rådmannens kontaktperson.  

Ca.20.8.2018: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  

Ca.1.9.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  

25.9.2018: Ås kontrollutvalg – presentasjon og behandling.  

Oktober 2018: Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner – presentasjon og behandling.  

 

 

/s/ 

Didrik Hjort        

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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MØTEPROTOKOLL 
 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 
 
Møtetid: 18.01.2018 kl. 18:10 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 12. 
  
Møtende medlemmer:  
Kontrollutvalget i Oppegård: Odd Harald Røst, leder, Henriette B. Christiansen, 
nestleder, Marit Forsberg, Leif Aarebrot, Geir Aage Amundsen 
Kontrollutvalget i Ski: Lars Chr. Bilet, leder, Roar Thun, nestleder, Bente Njøs 
Paulshus, Karl Macken Johnsen, Anne Marit Holene, Torill Rønsen Ekeberg 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Kontrollutvalget i Ski: Svein Kamfjord (ved en inkurie er ikke forfall blitt registrert hos 
FIKS) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Gro Herheim, administrasjonssjef Nordre Follo kommune (under sak 1/18) 
Espen Halland, beredskapsansvarlig i Oppegård kommune (under sak 1/18) 
Ingvild Belck-Olsen, prosjektkoordinator (under sak 1/18) 
 
Fra revisjonen møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef, Follo Distriktsrevisjon IKS 
Vidar Nesse, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Deloitte AS 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 18.01.2018 
 
 
 

Odd Harald Røst/s./  Lars Chr. Bilet/s./ 
Leder Oppegård KU  Leder Ski KU 

 
 
  



14/18 Referat og orienteringer - 18/00020-3 Referat og orienteringer : Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 180118

  
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 18.01.2018 Side 2 av 8 
  

Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00015-1 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen 3 

2/18 17/00362-1 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune 

4 

3/18 17/00364-1 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i 
Nordre Follo kommune 

5 

4/18 17/00363-1 Reglement for kontrollutvalget i Nordre Follo 
kommune 

6 

5/18 18/00016-1 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 

    
 
 
Møteleder Odd Harald Røst åpnet møtet og ønsket velkommen. 
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
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FM 1/18 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Administrasjonssjef Gro Herheim orienterte om «Erfaringer og lærdom fra 
sammenslåingsprosessen Sandefjord» og svarte på spørsmål fra medlemmene i 
fellesmøtet. 
 
Beredskapsansvarlig Espen Halland orienterte om ROS-analysen og svarte på 
spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Prosjektkoordinator Ingvild Belck-Olsen orienterte om overordnet prosjektplan og 
svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM 2/18 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune 

 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Fellesmøtet ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo 

kommune som legges frem til behandling for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Under debatten ble det utformet følgende alternative forslag til vedtak:  
 
«Fellesmøtet tar saken til orientering.» 
 
Votering: 
Innstillingen falt mot 4 stemmer. 
Omforent forslag til vedtak ble dermed vedtatt.  
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 

 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM 3/18 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre 
Follo kommune 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM 4/18 Reglement for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Fellesmøtet ber sekretariatet utarbeide utkast til reglement for kontrollutvalget i 

Nordre Follo kommune. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Under debatten ble det utformet følgende alternative forslag til vedtak: 
 
«Fellesmøtet ber fellesnemnda om at det blir utarbeidet forslag til reglement for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.» 
 
Votering: 
Innstillingen falt mot 2 stemmer 
Omforent forslag til vedtak ble dermed vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 

 
Fellesmøtet ber fellesnemnda om at det blir utarbeidet forslag til reglement for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 
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FM 5/18 Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Ingen saker 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.15. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ski kontrollutvalg 
 
Møtetid: 22.01.2018 kl. 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Lars Christian Bilet (FrP), leder, Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. Johnsen (PP), 
Bente Njøs Paulshus (H), Anne Marit Holene (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Rune Sletner (AP) møtte for Roar Thun (AP)  
 
Forfall:  
Roar Thun (AP), nestleder 
Svein Kamfjord (V) (ved en inkurie var ikke forfall meldt til begynnelsen av møtet) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Konstituert rådmann Jane Short Aurlien (under sakene 1/18 – 4/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
Faith Kristiansen, revisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 26.01.2018 
 
 
 

Lars Chr. Bilet/s./   
leder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00013-2 Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale 
anskaffelser i Ski kommune 

3 

2/18 18/00012-2 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - 
Prosjektplan 

5 

3/18 17/00360-1 Forvaltningsrevisjon Empo AS - Mål og 
problemstillinger 

6 

4/18 16/00114-9 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Omorganisering, økonomi og IKT 

8 

5/18 18/00017-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 9 

6/18 18/00020-1 Referat og orienteringer 10 

7/18 18/00029-1 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune 

11 

Eventuelt 

Leder meldte om en sak under Eventuelt 
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Ski KU-1/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale anskaffelser i Ski 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunale anskaffelser i 

Ski kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen gjennomføre 

følgende tiltak: 
a) Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, 

ifølge innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen 
gjelder forventet innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. 
Regeletterlevelsen bør innskjerpes. 

b) Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetens lojalitet 
til rammeavtaler. 

c) Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes. 
3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin 

oppfølging av kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018. 
 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Avdelingsleder Didrik Hjort redegjorte for rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer 
Revisor Faith Kristiansen supplerte. 
 
Konstituert rådmann orienterte om kommunens fokus på anskaffelser. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunale anskaffelser i 

Ski kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen gjennomføre 

følgende tiltak: 
a) Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, 

ifølge innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen 
gjelder forventet innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. 
Regeletterlevelsen bør innskjerpes. 

b) Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetens lojalitet 
til rammeavtaler. 

c) Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes. 
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3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin 
oppfølging av kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018. 
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Ski KU-2/18 
Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av flyktninger. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort redegjorde for prosjektplanen og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Torill Rønsen Ekeberg fremmet forslag om å splitte opp problemstilling 2 og 6 i to 
delproblemstillinger; 2: a) og b) og 6: a) og b). 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Etter dette ble problemstillingene for prosjektet følgende: 
 
1. Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige 

flyktninger? 
2. a) Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og b) får flyktningene jobb etterpå? 
3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for integreringsarbeidet? 
4. Hva mener flyktningene? 
5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med 

NAV, lokalsamfunnet og frivillighet? 
6. a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre 

kommuner, og b) har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til 
flyktninger?" 

 
Utvalget ønsket at SLT-koordinator (Samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak) skal bli inkludert i prosjektet. 
 
Votering: 
Prosjektplanen ble enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av flyktninger. 
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Ski KU-3/18 
Forvaltningsrevisjon Empo AS - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS. 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge 
denne frem for utvalget. 

 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Spørsmål om habilitet 
Leder ba om å få vurdert sin habilitet i og med hans firma nå har inngått avtale om 
levering av kaffe til Empo AS. Leder fratrådte under behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. 
 
Sekretær redegjorde for kriteriene for habilitetsvurdering etter forvaltningslovens § 6. 
Leder faller utenfor partsbegrepet da verken han eller hans firma er part i saken, jfr. 
fvl. § 6 første ledd.  
Leder må da bli vurdert i forhold til fvl. § 6 annet ledd som er en skjønnsmessig 
vurdering. 
Sekretær kunne ikke se at det var forholdt ved leder eller hans firma som tilsa 
inhabilitet i forhold til det aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjektet av Empo AS. 
 
Utvalget besluttet at leder var habil til å behandle saken (5 voterende) 
 
Behandling av saken 
Sekretær redegjorde for forvaltningsrevisjonsprosjektet og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Konstituert rådmann Jane Short Aurlien og avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik 
Hjort supplerte. 
 
Etter omforent forslag fra utvalgets medlemmer ble problemstillingene for prosjektet 
endret til følgende: 
 
1) Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og 

innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet 
formål? 

2) I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for 
virksomheten? 

3) Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type 
virksomhet? 

4) Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt? 
5) Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer 

virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves? 
6) Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll? 
7) Er styret valgt ut fra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet? 
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8) Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr? 
9) Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten? 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med de endringer i problemstillingene som 
fremkom i møtet. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS. 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge 
denne frem for utvalget. 
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Ski KU-4/18 
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering, 
økonomi og IKT 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 5.mai 2017 vedr. 

oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Omorganisering 
– økonomi og IKT», til orientering. 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Konstituert rådmann Jane Short Aurlien redegjorde for kommunens oppfølging av 
rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 5.mai 2017 vedr. 

oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Omorganisering 
– økonomi og IKT», til orientering. 
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Ski KU-5/18 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Anne Marit Holene viste til punkt 6.6 i årsrapporten og gjorde oppmerksom på at 
rådmann i Ski ikke var ny rådmann, men konstituert rådmann.  
 
Årsrapporten vil bli korrigert med de endringene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
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Ski KU-6/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Ski KU-7/18 
Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune. 
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Eventuelt 

Samspill mellom administrasjon og politiske organ vedrørende prioriteringer 
innen kultur og idrett i Ski kommune 
Leder tok opp saken og orienterte. 
Utvalget vil få fremlagt egen sak om dette i neste møte. 
 
Evaluering av Faglig Forum høsten 2017 
Bente Njøs Paulshus etterlyste om det er foretatt en evaluering. 
Sekretær viste til at evaluering var behandlet som egen sak i styret i FIKS 
14.desember 2017. 
Evalueringen vil bli fremlagt for utvalget i neste møte.  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:19  
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STYRET I FIKS 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

 
 
 

Evaluering av faglig forum 2017 
 
Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00344-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Styret i FIKS            

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
  
1. Styret tar evalueringen av faglig forum 2017 til etterretning. 
 
2. Styret viderefører faglig forum i 2018. 
 
 
Vedlegg: 
Evalueringsskjema 2017 oppsummering 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Av 37 kontrollutvalgsmedlemmer i Follo deltok 29 medlemmer på Faglig Forum i 

2017. I tillegg deltok fem revisorer fra henholdsvis Follo distriktsrevisjon, KPMG og 

Deloitte. 30 av totalt 35 deltakere besvarte evalueringsskjemaet. 

 

Tilbakemeldingene viser at deltakerne var fornøyd (20) eller veldig fornøyd (7) med 

det faglige utbyttet. Ifølge evalueringen var de også fornøyd (19) eller veldig fornøyd 

(11) med foredraget til Gjertrud Strand Sanderød fra KS. Det samme gjelder for 

innlegget til Røst der deltakerne svarte at de var fornøyd (18) eller veldig fornøyd (6). 

Nesten samtlige (29) mener at det er behov for faglig forum og totalt sett var 

deltakerne fornøyd (19) eller veldig fornøyd (11) med Faglig Forum. 

 

Sekretariatet foreslår at faglig forum videreføres neste år, og at datoen fastsettes til 

25. oktober 2018.  Erfaringene fra årets møte bør legges til grunn for den videre 

planleggingen. Vi foreslår at styret diskuterer aktuelle temaer på sitt neste møte.  

 
 
Ås, 7. desember 2017 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET  
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

 

Særutskrift 
 
 

Evaluering av faglig forum 2017 

Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  17/00344 
Behandlet av  Møtedato 

1 Styret i FIKS 29/17 14.12.2017 
 

 
 
Styret i FIKSs behandling 14.12.2017: 
Rådgiver Lene H. Lilleheier orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 14.12.2017: 
  
1. Styret tar evalueringen av faglig forum 2017 til etterretning. 
 
2. Styret viderefører faglig forum i 2018. 
 
 
 
 
Særutskriften bekreftes, 18. desember 2017 
 
 
 
Kjell Tore Wirum 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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EVALUERING AV FAGLIG FORUM 26. OKTOBER 2017  
 

 

 

1. Hvordan vurderer du det faglige utbyttet av Faglig forum? 

Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Blank 

7 20 1 2 

 

 

2. Hvor fornøyd er du med møtets tema? 

Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd 

11 18 1 

 

 

3. Hvor fornøyd var du med foredraget til Gjertrud Strand Sanderød? 

Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd 

11 19  

 

 

4. Hvor fornøyd var du med innlegget til Odd Harald Røst? 

Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Blank 

6 18 4 2 

 

 

5. Er det etter din mening behov for Faglig forum? 

Ja Nei Blank 

29  1 

 

 

6. Hvordan fungerte gjennomføringen av Faglig forum/det praktiske?  

Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd 

17 13  

 

 

 

7. Hvor fornøyd er du totalt sett med Faglig forum? 

Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd 

11 19  

 

 

SNU  
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8. Har du andre kommentarer, forslag til aktuelle temaer eller forslag til 

forbedringer, vennligst noter dette i kolonnen under: 

 

 

1. Kunne trengt ordstyrer (som kom etterhvert) 

 

2. Godt ledet, men begge foredragsholderne kunne gått litt mer i dybden. Problematisert 

mer.   Svært god informasjon i forkant. 

 

3. Lysark bør ha større tekst 

 

4. Litt vanskelig å se hva som står på lerretet, veldig bra at det lå kopier på hver plass. 

 

Pkt. 3 – vanskelig å få tak i essensen – hva var egentlig meningen mht risiko?? 

 

Høyttaler fungerte ikke. 

 

Pkt. 4 – Røst sto bare og leste opp, lite konstruktiv mht KU medvirkning i 

kommunesammenslutning. 

 

        5.  «Det kommunale risikobildet» - jeg tror utfører har litt dypere innsikt i arbeidet enn     

               bestiller. Kanskje er det en generell lærdom? 

 

6.   Fordel om dør til korridor blir lukket slik at støy fra omgivelsene blir mindre. 

 

              Tidvis vanskelig å høre hva som blir sagt. Stort fora, ikke alle snakker i mikrofon.      

              Dermed vanskelig å fange opp spørsmål/kommentarer.  

 

 

Oppsummering: 

Av 37 kontrollutvalgsmedlemmer i Follo deltok 29 på Faglig Forum i 2017. I tillegg deltok 

fem revisorer fra henholdsvis Follo distriktsrevisjon, KPMG og Deloitte. 30 av totalt 35 

deltakere besvarte evalueringsskjemaet. 

 

Svarene viser at deltakerne var fornøyd (20) eller veldig fornøyd (7) med det faglige utbyttet. 

Ifølge evalueringen var de også fornøyd (19) eller veldig fornøyd (11) med foredraget til 

Gjertrud Strand Sanderød fra KS. Deltakerne var også fornøyd (18) eller veldig fornøyd (6) 

med innlegget til Odd Harald Røst. Nesten samtlige (29) mener at det er behov for faglig 

forum og totalt sett var deltakerne fornøyd (19) eller veldig fornøyd (11) med Faglig Forum.  

 

 

Med vennlig hilsen 

FIKS 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Gardermoen  |  29 – 30. mai  2018 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  29. mai 2018 
  
 
           #fkt2018 
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Dag 1 
 

 
Tirsdag 29. mai 2018 

 
09.00 – 10.00  
 

 
Registrering med mat 
 

 
 
10.00 – 10.05 
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
 
10:05 – 10.25  
 
 
 
 

 
Åpning 
 
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og 
konstitusjonskomite  

 
10.25 – 10.50 
  
 
 
 
 
 
10.50 – 11.20 
 
 
11.20 -11.30 
 

 
Arbeidslivskriminalitet 
 

• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet 
 
Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
 

• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 
 
Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.30 -11.50 

 
Pause 

11.50 – 12.20 
 
 
 
 

Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?  
 

• Behovet for et kompetanseløft 
 
Foredragsholder ikke avklart 
 

12.20 – 12.50  
• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder 

 
Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland 
 

 
13.00 – 14.00 

 
Lunsj 

 
14.00 – 14.25 
 
 
 
 
14.25 – 14.35 

 
• Hvorfor sviktet det i Land? 

 
Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon  
 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 



14/18 Referat og orienteringer - 18/00020-3 Referat og orienteringer : FKT Fagkonferanse 2018 program

www.fkt.no 
 

 

 

 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.45/15.00 – 15.15/15.30
  
 

  
Registrering til årsmøte 2018 
 

 
15.15/15.30 – 16.15/16.30 
 

 
Årsmøte 2018 

 
18.30 – 19.30 

 
«Født til omstilling» med Anders M Tangen 
 

 
20:00 
 

 
Felles middag på hotellet 
 

  
 

Dag 2 Onsdag 30. mai 2018 
 

 
09.00 – 09.45 
 
 
 
 
09.45 – 10.00 

 
Veileder – kontrollutvalgets sekretariat 
 
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause 
 

 
10.00 – 11.00  
 
 
 
 
 
11.00 – 11.10 

 
Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? 
 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune 
 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.10 – 11.30  

 
Pause og utsjekking 
 

 
11.30 – 12.00 
 
 
 
12.00 – 12.10 
 

 
Lovproposisjonen om ny kommunelov 
 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
12.10 – 12.50  
 

 
Etikk 
Henrik Syse 
 

 
12.50 – 13.00 

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 – 14.00 

 
Lunsj 
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Forelesere I 29.-30. mai 2018 

 
Stortingsrepresentant  
Svein Harberg (H) 
første nestleder Stortingets 
Kontroll- og konstitusjonskomite 

 
Svein Harberg har også er faring fra 
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og 
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin 
tredje stortingsperiode 

 
Direktør Arbeidsliv Nina Melsom 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
 

 
Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet 
vært medlem i Personvernnemnda og 
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne 
noe. Hun har ellers omfattende 
foredragserfaring 

 
Seniorrådgiver og prosjektleder Anne 
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 
 

 
Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for 
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige 
kontrakter i Difi. Arbeider nå med 
samarbeidsprosjekt mellom departementet, 
KS og Arbeidstilsynet 

 
Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, 
Fylkesmannen i Opland 
 
 

 
Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført 
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste 
på vegne av fylkesmannen. Rapporten 
omhandler avvik knyttet til meldinger, 
undersøkelser og hjelpetiltak 

 
Oppdragsansvarlig revisor, Reidun 
Grefsrud, Innlandet revisjon  
 

 
Reidun Grefsrud har gjennomført 
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste 
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land 
kommune. Rapporten har fokus på 
rådmannens oppfølging og interkontroll 

 
Seniorrådgiver Roald Breistein, 
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 

 
Roald Breistein har ledet FKTs 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for 
kontrollutvalgets sekretariat 

 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland 
fylkeskommune 

 
Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og 
positivt syn på kontrollutvalget.  

 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg 
kommune 

 
Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan 
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget 

 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal 
og Moderniseringsdepartementet 
 
 

 
Erland Aamot 

 
Filosof Henrik Syse 
 

 
Henrik Syse jobber ved Institutt for 
fredsforskning  
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi, 
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den 
norske Nobelkomite siden 2015 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | 
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet. 

 

FØR MIDDAG 

I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt 
skremmende «omstillings»-begrepet   

Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og 
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166 

E- postadresse: fkt@fkt.no 

 

INFORMASJON OM HOTELLET 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16 
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring 

Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport 
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei. 
Rutetabell finner du her  

 Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser  
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PÅMELDING 
 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

 

 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)  
• Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 500) 
• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 
• Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,- 
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Fra: anders pedersen [mailto:apgamvik@live.com]  
Sendt: 19. februar 2018 10:34 

Til: postmottak@ski.kommune.no; lars@mrcoffee.no; bentenpaulshus@gmail.com; 
paulshu@online.no; karl-3@online.no; roar.thun@y2.no; martin.ingeberg@nav.no; 

daniel.sigde@nav.no 

Emne: Husk! Alle som jobber i stat, fylke og kommune har plikt og ansvar som varslere på eget 
arbeidssted på vegne av nordmenn som ikke får den riktige oppfølging av myndighetene. Ifølge 

Arbeidsmiljøloven.  

 

Go'dag! 
 
Vi er Nasjonale Varslingsgruppe. 
 
I håp om å vekke opp personer omkring det som skjer bak ryggen på de fleste i Norge sendes 
denne rapporten som det ligger flere års møysommelig arbeide bak. 
 
Ifbm bankenes og finansielle institusjoners kriminelle aktivitet fremkommer det i negrita 
lengre nede i rapporten. 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har funnet indikasjoner på at det har skjedd en infiltrering 
av et kriminelt nettverk også innen Skatteetaten/ Folkeregisteret og i Posten. Etter 
gjentatte varslinger til NSM (Norsk Sikkerhets Myndighet), EOS-utvalget og E-tjenesten blir 
vi aldri besvart. Les derfor nøye igjennom teksten som følger og spre denne melding. 
 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har avslørt hvordan medlemmer 
i Fraterniseringsorganisasjoner som jobber i Fylker og Kommuner har infiltrert flere lokale 
NAV-kontorer og manipulerer de ansatte på bekostning av deres stillinger mot å følge 
Frimurernes eller deres lakeiers instrukser. 
 
Det hersker derfor fri flyt av informasjon omkring flere NAV-klienter hvor Frimurere har fått i 
oppdrag å kartlegge alle dissidenter og andre som kritiserer systemet. Siden går 
Frimurerne ut og kompliserer en allerede vanskelig hverdag for disse gjennom en manipulert 
stab ved de forskjellige NAV-kontorer. Frimurere er spesielt blitt engasjert p.g.a. deres 
blodsbåndsløfte.  
 
Det samme uvesenet har også infiltrert seg i Arbeidstilsynet hvor disse har fri kontroll over 
alle jobbagentene og deres søkere. Vi har bevis for hvordan Frimurerne her blokkerer de 
søkerne som ikke har den rette profil. (De altfor våkne). 
 
Her har vi beviser for hvordan Sivilombudsmannen ikke markerer seg uavhengig fra alle 
instanser som er dets hovedoppgave, men derimot vil ta parti med Arbeids-tilsynet og 
Fellesforbundet f.eks. De vil tilogmed bruke argumenter som "Saken er ikke alvorlig nok" for 
å holde menigmann på avstand. 
 
Det samme skjer innen Forsvarets e-tjeneste og deres 'Stay Behind' nettverk innen deres 
Vernede bedrifter land og strand rundt. Disse dekkoperasjons bedrifter og deres permanent 
ansatte psykologer jobber tett opp mot NAV-kontorene og Frimurerne i Kommunene.  
 
Her har hverken NHO, Arbeidstilsynet, Arbeidsgiverforeningen eller LO noe de skal ha sagt 
men dekker kontinuerlig over korrupsjonen og koblingene disse har i tilstøtende næringer.  
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Våre avsløringer er blitt varslet til Datatilsynet og disse er så sjokkert over å ha blitt oppdaget 
at tilbakesvaret er nærmest panisk i sine forsøk på avledningsmanøvre. 
 
Alt dette ble rapportert til mange offisielle instanser i juni. De eneste som har svart er 
Justisdept som har videresendt til Arbeids - og Sosialdept uten at så meget som en kvittering 
er kommet tilbake. Det hersker en total offentlig taushet om temaet som bekrefter at våre 
avsløringer er korrekte. 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har igjennom mange år maktet å avsløre mesteparten av hva 
som egentlig skjer innen departementene og stortingskomiteene og våre institusjoner.  
 
Resultatet er det mest nedslående: Flere høyt betalte ministre, fylkesmenn, rådmenn, 
dommere og ordførere etc blir instruert til å forlede folk gjennom å godta dekkoperasjoner i 
et endeløst mangfold. Her har Mediahuset Schibsted en sentral oppgave. 
 
Dekkoperasjonene dreier seg hele tiden om å skape 'negativ energi' i form av frustrasjon, 
angst og oppgitthet etc blant snille og pene nordmenn; alt i.h.t. den destruktive AGENDA21 
som vår skyggeregjering av Jesuitter og desslike forleder vårt Storting og Regjering til å 
gjennomføre. Det endelige målet er å skape KAOS for gjennomføring av de mest 
destruktive idealene i "Den Nye Verdensorden". 
 
Namsmannen, Forliksrådet og Domstolene sammen med bankene og deres inkassobyråer 
er spesielt engasjert i denne sammenheng for å frarøve eiendommer til hårdt arbeidende 
nordmenn. Her har den eksplosivt ekspanderende Eiendomsutvikling i regi av kriminelle 
"Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap"en nøkkeloppgave for 
gjennomføringen av AGENDA21.   
 
Denne 'negative energi' gjør seg videre utslag gjennom dekkoperasjoner utført av ofre 
for MKUltra /Monarch teknologien som er blitt importert gjennom vårt medlemskap i 
NATO. Se til Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan som ble knivdrept i november 2016 av 
et offer for Monarch-teknologien. Videre den unge jenta som ble drept ved Sørlandssenteret 
27.juli 2017 av enda et offer for hjerne-splittings programmet MKUltra. Sannheten blir 
dekket over av Politiet og rettsvesenet etter instruks ovenifra. 
 
Vi har en ikke-erklært unntakstilstand i landet som trådte ikraft 8.desember 2016 da Henrik 
Kissinger og Zbigniew Brzezinski besøkte Oslo invitert av Nobel-komiteen. Alle steder disse 
undermenneskene setter sin fot blir senere forvandlet til slagmark. 
 
Alle disse som hoppet på denne karusellen for egen makt og vinnings skyld, i den hensikt å 
skade nasjonen på vegne av en korrupt og manipulert Regjering, og bak ryggen på egen 
befolkning, vil snart måtte føle konsekvensene av sine handlinger.  
 
Denne informasjon og tidligere går nå rutinemessig til HCtHR i Strasbourg og til vår mann 
der, Secretary General Thorbjørn Jagland. Enhver kan tenke seg grunnen til at vi aldri får 
svar.  
 
For disse som ikke kjenner til punktene i den destruktive AGENDA21-2030 gjengis den her i 
grove trekk: 
 
1) Norges nasjonale suverenitet vil komme til veis ende. 
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2) Staten vil forvalte og drive alle landresurser, skogsområder, dyrket mark, vannresurser 
og husdyrhold. 
3) Staten vil definere forretningsmodellen som skal følges samt de finansielle resurser som 
er tilrådelige. 
4) All privat eiendom vil bli tatt over av Staten (Den er ikke bærekraftig i private hender) 
5) Staten vil re-strukturere og definere familie-enheten. 
6) Barn vil bli oppdratt og skolert av Staten. 
7) Mennesket vil bli fortalt hvilken jobb det skal ha. 
8) Mennesket vil bli pålagt store restriksjoner på bevegelsesfrihet. 
9) Det vil bli skapt unike bosetningsområder for mennesket. 
10) Mennesket vil bli drevet fra grislendte strøk for bosetting i megabyer for å frigi store 
landområder som Staten vil disponere. 
11) Bosetting ute på landsbygda vil bli en umulighet. 
12) Mennesket vil derfor heller ikke ha tilgang på å dyrke sine egne jordbruksprodukter i sine 
kjøkkenhager. Genmodifisert mat vil være implementert. 
13) Barn vil bli skolert av Staten gjennom indoktrinering for å gjøre dem til villige 
instrumenter i fremtiden (dette er allerede i ferd med å lykkes). 
14) Masse depopulasjon (avfolkning) for å kunne oppnå de mål som allerede er nevnt. Det er 
her snakk om at verdens befolkning skal reduseres med over 6 milliarder for at 1%-Eliten skal 
kunne være istand til å dominere verdensbildet. 
 
I forbindelse med pt 14) inngår "Chemtrails" giftsprøyting og alle sykdommer som skapes nå 
og som tidligere var ukjente. 
Her inngår masseødleggelsesvåpenet EISCAT, som ble ulovlig installert i Troms og på 
Svalbard, og som i tandem med HAARP-installasjoner vil skape de mest destruktive 
konsekvenser for Norge og nordmenn og Verden. 
 
Den sterkt ekspanderende utbygging av vindmøllefarmer har som primær oppgave å 
ionisere atmosfæren slik at klodens mest destruktive våpen, EISCAT, skal få sitt fulle 
potensiale innen kort tid ved å aktivere de Morgellons nanoroboter som vi alle nå har i 
kroppen etter å ha pustet inn "Chemtrails" i 16 år. Det er nok å observere hvordan den 
sterke ioniseringen omkring en vindturbin har utslettet alt liv av insekter, fugler og andre 
skapninger. Hvor er da det 'grønne' konseptet?  
 
Kongsberg vil være det første sted i Norge hvor starter utbygging av 5. generasjons 
mobilnett. Dette er det advart imot på det sterkeste allerede for 2 år siden ifra de autentiske 
kilder som forstår konsekvensene av galskapen. Bølgelengden i millimeter i denne 
teknologien vil med sikkerhet "svi bort" hjernecellene hos oppvoksende ungdom. Våre 
bekymringsmeldinger til Statens Strålevern forblir hele tiden ubesvart. 
 
I tillegg har vi Statens Fastlegeordning som følger AGENDA21 som er en prioritet og hvor 
f.eks. alle kreftpasienter blir tilbudt cellegift for å sende dem til dødsriket så fort som mulig. 
Alle med svak helse er i faresonen og spesielt disse over 60 for å tilegne seg deres pensjoner. 
 
Dette er i tråd med den såkalte Obama-care i USA og Norge er USA's vasallstat i så måte. 
 
Mange Frimurere har høye og rene idealer og er direkte uskyldige i det de er involvert i, og 
har ikke kraft til å frigjøre seg og er helt uvitende om narrespillet de er blitt ofre for. 
 
De vet ikke at når deres arbeidsoppgaver snart er avsluttet så vil de alle bli styrtet av de 
samme som skapte dem, sammen med deres lakeier. Idag er det slik at disse som vitende 
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eller uvitende blir innviklet i en Jødisk Frimurerorden faktisk har dødsdommen over seg. De 
vet heller ikke at de er dypt foraktet av de samme som skapte deres losjer. 
 
Dette er ufravikelig og i.h.t. "The Protocols of the Learned Elders of Zion":  
  
"We execute Masons in such wise that none save the brotherhood can ever have a 
suspicion of it, not even the victims themselves of our death-sentence, they all die when 
required, as if from a normal kind of illness". 
 
 
Vi avslutter med en annen paragraf fra "The Protocols of the Learned Elders of Zion": 
"The anti-semitism is indispensable to us for the management of our lesser brethren". 
 
Forstå betydningen her og bli skremt. 
 
Loven mot skadelige foreninger har aktivert Straffelov 330 for bruk imot 
Losjemedlemmer  som opptar viktige embeter i nasjonen. Denne blir tatt i bruk nå og gjengis 
under: (Understrekingen er vår) 
 
Straffelov para 330: 
"Med Bøder, eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 maaneder straffes den som stifter eller 
deltager i en Forening, der ved lov er forbudt, eller hvis formål er forøvelse af eller 
oppmuntring til straffbare handlinger, eller hvis Medlemmer forplikter seg til ubetinget 
Lydighed mot nogen". Er Foreningens formål at forøve eller oppmuntre til Forbrytelse, kan 
Fængsel indtil 6 maaneder anvendes". 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har umiddelbart kontaktet Riksadvokaten, Justisdept, 
Justiskomiteen, Konstitusjons - og Kontrollkomiteen og Tilsynsutvalget for Dommere for 
ustedelse av arrestordre og straffetiltak mot alle landets embetsmenn som igjennom sitt 
medlemskap i en Frimurer-losje har bidratt til kontinuerlig og direkte bedrag og løgn 
overfor hederlige nordmenn. I mange tilfeller er de ansvarlige for å ha indusert nordmenn til 
selvmord i sin søken etter rettferdighet. 
 
Arrestordre vil hevdes ved proklamasjon av "The Common Law of The Nations" som 
allerede har begynt å fungere. 
 

 
VÅKN OPP! 
 
Status som Varsler: 
Jeg har status som Varsler, og jeg forventer at jeg blir skjermet og holdt skadesløs. I og med at jeg har 
status som Varsler inn imot offentlig sektor og tvisteløsningssystemet, så er risikoen betydelig for 
gjengjeldelse fra en usynlig elite. Vi har alle sett i media de betydelige farer og ulemper varslere 
utsettes for når det varsles om kritikkverdige forhold innen sentrale og samfunnsviktige instanser. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anders Pedersen 
(Offisiell Varsler) 
På vegne av Nasjonale Varslingsgruppe 
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Fra: Thor Kr. Adolfsen [mailto:thor.kr.adolfsen@brannvernforeningen.no]  
Sendt: 9. februar 2018 07:22 

Emne: Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 
  
Hei 
Denne e-posten går til samtlige kontrollutvalg i kommunene på Østlandet. 

  

Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 

Vedlagt denne e-posten finner du en artikkel der Brann & Sikkerhet har avslørt at Trysilhus 
har bygget en rekke boliger med mange alvorlige branntekniske feil. Dette dreier seg om 
boliger der 1. etasje er en leilighet og andre etasje er en annen leilighet over to plan, dvs. til 
sammen tre etasjer.  
  
Det er bygget tre varianter av disse boligene. En variant uten sprinkleranlegg og en variant 
med sprinkleranlegg kun i 1. etasje. Etter Brann & Sikkerhets erfaring anses disse variantene 
å være bygget i strid med forskriftene da både Asker kommune og Bærum kommune ikke 
har godkjent dokumentasjonen for disse løsningene. Løsningene er heller ikke godtatt av 
rådgivningsfirmaene Sweco og Norconsult. Etter det Brann & Sikkerhet erfarer er eldre hus 
av samme type prosjektert etter de samme branntekniske hovedprinsippene som boligene 
omtalt i vedlagte artikkelserie. Dette gir, etter det Brann & Sikkerhet erfarer, svært gode 
grunner for å undersøke om også disse husene må sprinkles i alle tre etasjer for å oppfylle 
byggeforskriftenes krav til brannsikkerhet. 
  
Den tredje varianten, med sprinkleranlegg i alle tre etasjer, regnes som godkjent i henhold til 
forskriftene. 
Byggefeilene som beskrevet ovenfor ble oppdaget ved tilsyn. 
  
Vi oppfordrer kommunene om å foreta tilsyn i byggesaker og samarbeide med 
brannvesenet. 
  
Vi oppfordrer kommunene til å utføre tilsyn i byggesaker da dette er den eneste måten man 
kan avsløre feil. Dette er en svært viktig funksjon som skal sikre at innbyggerne i din 
kommune kan bo trygt. Vi ber derfor kontrollutvalgene om å vurdere kommunens 
tilsynsaktiviteter. Er frekvensen av tilsyn tilfredsstillende etter kontrollutvalgets mening? Er 
kompetansen god nok i tilsynsavdelingen? Dette får dere selv ta stilling til. 
  
Se denne lenken for Veiledning om tilsyn i byggesak: 
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/temaveiledning_tilsyn.pdf 
  
Materialet i denne e-posten kan videresendes til andre interesserte. 
  
 
 Med vennlig hilsen 
Norsk brannvernforening 
  

Thor Kr. Adolfsen 
Seniorrådgiver 
  
Stiftelsen Norsk brannvernforening, Fredrik Selmers vei 2, Pb 6754 Etterstad, 0609 Oslo 
M: + 958 18 682  E: thor.kr.adolfsen@brannvernforeningen.no  
Følg oss: www.brannvernforeningen.no | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | Mynewsdesk 
 



14/18 Referat og orienteringer - 18/00020-3 Referat og orienteringer : Aktuelle orienteringer

KONTROLLUTVALGET I 
SKI KOMMUNE 

AKTUELLE ORIENTERINGER 
Tema Beskrivelse Merknad Ansvar Status 

Brukerstyrt personlig  
assistanse (BPA) 

Funksjonshemmede med stort 
assistansebehov har siden 1.januar 
2015 rett til å få assistansen 
organisert som brukerstyrt personlig 
assistanse. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang 

 Rutiner og praksis for tildeling 

Adm.  

Sykefravær Sykefraværet i Norge regnes som 
høyt. Tett oppfølging på 
arbeidsplassen forebygger 
sykefravær, til beste for 
arbeidstakerne, arbeidsgiverne og 
samfunnet 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang av korttids-/langtids-
sykefravær 

 Kommunens oppfølging, herunder 
refusjonskrav sykelønn 

Adm.  

Stillingsstørrelser Det er jevnlig fokus på uønsket deltid. 
Virksomheter og organisasjoner 
oppmuntres til å ta i bruk ulike 
virkemidler for å avskaffe uønsket 
deltid 

Orientering fra kommunen om bl.a.:  

 Status tilsatte (heltid/deltid) 

 Kommunens arbeid i forhold til 
uønsket deltid 

Adm.  

Medarbeiderundersøkelse En medarbeiderundersøkelse er et 
viktig for verktøy for kunne måle, 
forbedre forhold på arbeidsplassen og 
utvikle organisasjonen. 
Kommuner gjennomfører jevnlig 
medarbeiderundersøkelser for 
kartlegging og vurdering av 
arbeidsmiljøet. 

Orientering fra kommunen om resultat fra 
siste medarbeiderundersøkelse, gjerne 
operasjonalisert ned på stillingsstørrelser 
(heltid/deltid) samt i forhold til sykefravær 
(korttids-/langtids-) 

Adm.  

Personvern EUs forordning for personvern, The 
General Data Protection Regulation 
(GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det 
betyr at vi får nye regler for 
personvern i Norge. Det nye 
regelverket gir virksomheter nye 
plikter og enkeltpersoner nye 
rettigheter. 
Det nye personvernregelverket legger 
vekt på ansvarlighet og internkontroll 
hos virksomheten fremfor 
forhåndskontroll fra Datatilsynet. 
Kravene til avviksbehandling, varsling 
av berørte og kontinuerlig arbeid med 
informasjonssikkerheten skjerpes i det 
nye regelverket. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Ivaretakelsen av funksjon som 
personvernleder 

 Kommunens arbeid med personvern 

Adm.  

Varsling Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og 
innleide rett til å varsle om 
kritikkverdige forhold. Rettigheten skal 
bidra til å styrke ansattes reelle 
ytringsfrihet i arbeidslivet. 
Arbeidsmiljølovens varslingsregler 
omfatter tilfeller der arbeidstaker 
varsler om kritikkverdige forhold i 
egen virksomhet. Dette kan være 
forhold som arbeidstakeren blir kjent 
med gjennom arbeidsforholdet og som 
er eller kan være i strid med: 

 Lover og regler 

 Virksomhetens retningslinjer 

 Alminnelig oppfatning av hva som 
er forsvarlig eller etisk 
akseptabelt 

Etter arbeidsmiljøloven § 2A-3 plikter 
arbeidsgivere med fem eller flere 
ansatte å utarbeide rutiner for 
varsling. Rutinene skal utarbeides i 
samarbeid med ansatte og 
tillitsvalgte. 
KS har utarbeidet veileder for 
kommuners arbeid med ytringsfrihet 
og varsling 

Orientering om bl.a. kommunens rutiner 
og praksis for håndtering av varsel (interne 
varsel og/eller eksterne varsel) samt 
omfang 

Adm.  
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Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer er viktig 
hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle 
og vedlikeholde en høy etisk standard 
i kommunesektoren. 
Etiske retningslinjer må være 
tilgjengelig, gjøres kjent 
og jevnlig benyttes til refleksjon over 
egen praksis. Formålet er å 
videreutvikle gode holdninger og god 
praksis. 
Etiske retningslinjer kan med fordel 
være felles for både folkevalgte og 
administrativt ansatte, eventuelt med 
enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller. 

Orientering om kommunens arbeid med 
implementering av etiske retningslinjer i 
organisasjonen for ansatte og/eller 
folkevalgte 

Adm.  

Venteliste sykehjem 1.juli 2017 ble kommunene pålagt å 
føre ventelister for sykehjemsplass for 
å skape mer forutsigbarhet for eldre 
og pårørende. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Status venteliste 

 Rutiner og praksis for tildeling av 
sykehjemsplass 

Adm.  

Digitalisering Digitalisering handler om å bruke 
teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre. Det handler om å tilby nye 
og bedre tjenester, som er enkle å 
bruke, effektive, og pålitelige. 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 
har ansvaret for å koordinere arbeidet 
med digitalisering i offentlig sektor 

Orientering om kommunens fokus og 
arbeid med digitalisering i forvaltningen 
generelt og tjenesteproduksjon spesielt 

Adm.  

Klart språk KS deler ut støtte til kommuner og 
fylkeskommuner som skal forbedre 
språket i sin kommunikasjon med 
innbyggerne. 
Støtteordningen er en del av 
programmet Klart språk i 
kommunesektoren som skal vare fram 
til 2020. Hittil har over 100 kommuner 
og fylkeskommuner deltatt på 
regionale kurs i klart språk og mange 
har startet opp eget arbeid. 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 
er med på å finansiere KS-
programmet 

Orientering om kommunens arbeid med 
tiltak for å stimulere til godt og 
brukervennlig språk i sin kommunikasjon 
med innbyggere, søkere etc. 

Adm.  

Byggesak Byggesaker behandles i henhold til 
Plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter. Det er tiltakets 
art, altså hva du skal bygge som er 
avgjørende for hvordan du skal søke 
om tillatelse. Disse reglene er like i 
alle kommuner 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning 

 Saksbehandlingstid 

 Byggesaksgebyr 

 Tilsyn 

 Bruk av dispensasjoner 

Adm.  

Omsorg 2020 Omsorg 2020 presenterer 
regjeringens plan for omsorgsfeltet. 
Den inneholder prioriterte satsninger 
sammen med konkrete tiltak i 
oppfølgingen av stortingsmeldingen 
«Morgendagens Omsorg» 
Omsorg 2020 skal bidra til en 
langsiktighet i arbeidet med å styrke 
kapasiteten, kompetansen og 
kvaliteten i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 

Orientering om kommunens tiltak for å 
styrke  

 Kapasiteten 

 Kvaliteten, og  

 Kompetansen i omsorgstjenestene 

Adm.  

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen, 
opprinnelig Ny arbeids- og 
velferdsforvaltning, ble offisielt etablert 
1.juli 2006. 
Minstekravet til et NAV-kontor er 
økonomisk sosialhjelp og 
kvalifiseringsprogram (henholdsvis 
sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A) 
fra kommunen og hele det statlige 

Orientering fra NAV/kommunen om bl.a.: 

 Bemanning  

 Omfang (hvilke tjenester tilbys) 

 Saksbehandlingstid 

Adm./NAV  
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tjenestespekteret fra den tidligere 
trygdeetaten og Aetat. 
Den lokale samarbeidsavtalen 
fastsetter hvilke tjenester det enkelte 
kontor tilbyr utover minstekravet. 
Fra 1.januar 2017 skal kommunen 
stille krav om aktivitet for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Barnevern Barnevernets hovedoppgave er å 
sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid. I tillegg skal 
barnevernet bidra til at barn og unge 
får trygge oppvekstkår 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning (ift. øremerkede stillinger) 

 Omfang (de ulike tiltak) 

 Saksbehandlingstid 

 Oppfølging av nasjonalt tilsyn 

Adm.  

Opptrappingsplanen for  
rusfeltet (2016-2020) 

Stortinget har vedtatt en helhetlig 
opptrappingsplan som tar for seg de 
tre innsatsområdene tidlig innsats, 
behandling og 
ettervern/oppfølgingstjenester. 
Forslagene omhandler tiltak som skal 
legge til rette for en forbedret, 
forsterket, tverrsektoriell og samordnet 
innsats overfor grupper som står i fare 
for eller er i ferd med å utvikle eller har 
lettere/moderate rusproblemer og for 
personer med alvorlig rusavhengighet, 
samt deres pårørende 

Orientering om kommunens arbeid med 
bl.a.: 

 Tidlig innsats 

 Behandling 

 Ettervern/oppfølgingstjenester 

Adm.  

Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer, 
tjenester og bygge- og 
anleggsarbeider for om lag 500 mrd. 
kroner årlig. Regelverket skal sikre at 
pengene utnyttes best mulig, og at 
innkjøpene bidrar til et 
konkurransedyktig næringsliv. 
 
Nytt anskaffelsesregelverk trådte i 
kraft 1. januar 2017. 

Orientering om bl.a.: 

 kommunens etterlevelse av inngåtte 
rammeavtaler 

 kommunens læringseffekt av 
eventuelle avgjørelser i KOFA 

 

  

Virksomhetsbesøk Gjerne i forbindelse med orientering 
fra den aktuelle enhet/virksomhet 

 FIKS  
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter  

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

Torsdag 19. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 0910 - 1010 Kemneren i Follo 

 1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 

 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  

 1350 – 1450 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 1500 - 1550 Follo Ren IKS  

   

   

Fredag 20. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

 1200 Lunsj 

 

 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 0910 – 1100 Follo Ren IKS 

   

 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  

 1350 – 1450 Kemneren i Follo 

 1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

   

   

   

   

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0800 – 0850 Follo Brannvesen IKS 

 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

 1200 Lunsj 
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Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

Tirsdag 18. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 0910 - 1010 Follo Ren IKS 

 1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 

 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  

 1350 – 1450 Kemneren i Follo 

 1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

   

   

   

   

Onsdag 19. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

 1200 Lunsj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 31.01.2018 

KMSW 
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KONTROLLUTVALGET  

I SKI KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 22.1.18  

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret  

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 januar FIKS KU 22.1.18  

2. Retningslinjer for utvalget juni FIKS KU 28.11.17  

3. Aktivitetsplan  Januar FIKS Ajourføres etter hvert KU-møte  

4. Møteplan     

 Møteplan 1.halvår 2018  FIKS Vedtatte møter 1.halvår:  

22.1 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

5.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

14.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

11.6 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

 

5. Fellesmøter med Oppegård KU     

 18.1.18 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Gjennomført   

6. Kommunens årsmelding og årsregnskap:     

 Kommunens årsmelding og årsregnskap 2017  Rådmann   

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 FDR   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS   

7. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2017)  Mai 2017 Rådmann Forelå ikke til KU-møtet 29.5  

 2. Tertialrapport (mai-aug 2017)  Sep 2017 Rådmann KU 17.10.17 KST 25.10.17 

8. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16- 30.04.17) 

 

Mai 2017 FDR KU 29.5.17  

 Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17) Nov 2017 FDR KU 28.11.17  

 Revisjonsstrategi 2017 Aug 2017 FDR KU 17.10.17  

 Årsrapport forvaltningsrevisjon 2016 mars FDR   
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

9. Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 2016 FIKS KU 20.9.16 KST 09.11.16 

10.  Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontroll 2016 FDR KU 24.1.17 KST 15.02.17 

 Gjennomgang Kunstisflaten/møteplass-saken 2017 FDR  KU 20.03.17 

KST 15.05.17 

11. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 1. Byutvikling  FDR KU 17.10.17 KST 13.12.17 

 2. Eiendomsforvaltning  FDR KU januar 2018?  

 3. Innkjøp Kommunale anskaffelser  FDR KU 22.1.18 FR rapport KST 14.2.18 

12. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 1. Flyktningtjenesten Integrering av flyktninger  FDR KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger 

KU 22.1.18 - Prosjektplan 

 

 2. Ressurskrevende brukere  FIKS/FDR KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger  

 3. Follo landbrukskontor  FIKS/FDR Fellesprosjekt  

 4. EMPO AS   FIKS/FDR KU 28.11.17 - Tema 

KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger 

 

13. Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:     

 Vann og avløp 28.4.16 Rådmann KU 20.03.17 KST 15.05.17 

 Beredskap 2.6.16 og 2.12.16 Rådmann KU 13.12.16 KST 18.1.17 

 Omorganisering, økonomi og IKT (2016) 7.3.17 Rådmann KU 22.1.18 KST 14.2.18 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016) 12.4.17 Rådmann KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av 

anbefaling g) 

KST 29.3.17 

 Internkontroll (2017) 15.8.17 Rådmann KU 5.9.17 KST 27.9.17 

 Kunstisflaten/møteplassen (2016) 15.5.18 Rådmann KU 20.3.17 KST 15.5.17 

14. Budsjett for tilsyn og kontroll     

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September  FDR/FIKS KU 05.09.17 KST 13.12.17 

15. Plan selskapskontroll 2017-2020 2016 FIKS KU 20.9.16 KST 12.10.16 

16. Andre undersøkelser/oppfølginger:     

 Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16) Våren 2017 Rådmann Ikke mottatt  

 Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak 2017 Rådmann   

 Fellesmøte med Follo landbrukskontor  ÅS KU/FIKS 7.2.17 7.2.17 

 Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24  FIKS 24.1.17 24.1.17 
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