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FORORD
Forslag til reguleringsplan for lysløyper i Oppegård og Ski nord er en offentlig områdeplan utarbeidet av
Sweco Norge AS på vegne av forslagsstiller Oppegård og Ski kommune. Planen omfatter områder i marka i
de to kommunene Oppegård og Ski og legger til rette for utbygging av turveier med lys som kan benyttes
hele året.
Utbygging og større befolkningskonsentrasjon på Greverud, Myrvoll, Tårnåsen og Kolbotn vil føre til økt
press og etterspørsel etter helårstraseer for friluftsliv. Ved å legge godt til rette for aktivitet i regulerte traséer
kan slitasjen på skogen og konfliktpunkter avklares og minimeres.
Lysløypene på Grønliåsen i Oslo og Fløysbonn/Østre Greverud i Oppegård ligger kun 2,5-3km fra
hverandre. Ved å bygge disse to løypene sammen vil vi få et langt og variert lysløypenett, til glede for
beboere både i Oslo og Oppegård. Lysløypenettet vil bli liggende tett på bebyggelsen i Oppegård. Det vil
bedre tilgjengeligheten for mange, og det vil kunne redusere bilbruk til og fra løypenettet ved at mange kan
gå eller parkere nærmere hjemmet enn i dag. I dag er Østre Greverud og til dels Fløysbonn utgangspunkt for
turer vinterstid, men har begrenset kapasitet for parkering.
Det er avklart at planforslaget faller inn under forskrift om konsekvensutredninger, og
konsekvensutredningen inngår i sin helhet i denne planbeskrivelsen. ROS-analysen ligger som vedlegg til
planforslaget. Hovedkonklusjoner fra ROS-analysen er tatt med i denne planbeskrivelsen.
Oppstart av planarbeidet ble varslet den 01.06 2017. Det kom inn 12 uttalelser fra offentlige
instanser/interesseorganisasjoner og naboer.
Ny områdeplan vil i hovedsak holde seg til de rammer som ligger i kommuneplanens bestemmelser. Endelig
plan fastsettes av kommunestyret i Oppegård og Ski kommune.
Planforslaget fremmes nå til 1.gangs behandling, og presenteres gjennom følgende dokumenter:
• Plankart (datert 05.02.2018)
• Reguleringsbestemmelser (datert 02.02.2018)
• Planbeskrivelse (dette dokumentet) med vedlegg:
1. Varsling av planarbeid og innkomne merknader
3. Notat om trafikale vurderinger (utarbeidet av Sweco, datert 07.02.2018)
2. ROS-analyse (utarbeidet av Sweco, datert 31.01.2018)

Oslo, februar 2018
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Grunnlag for planarbeidet
Bakgrunn
Utbygging og større befolkningskonsentrasjon på Greverud, Myrvoll, Tårnåsen og Kolbotn vil
føre til økt press og etterspørsel etter helårstraseer for friluftsliv. Ved å legge godt til rette for
aktivitet i regulerte traseer kan slitasjen på skogen og konfliktpunkter avklares og minimeres.
Bakgrunnen for prosjektet er for å skape bedre tilrettelegging for markarelaterte
idrettsaktiviteter med belysning og trygghet. Ønsket er å bevare og utvikle allsidig friluftsliv
med variert naturopplevelse og stimulere størst mulig bruk av skogens trivsels- og
helseoppbyggende tilbud.
Formålet med planarbeidet er å knytte sammen lysløypenettet i Oppegård, Ski og Oslo.
Utarbeidelse av områdereguleringsplanen er i tråd med Temaplan for idrett og friluftsliv 20112022 i Oppegård kommune og Kommuneplan for Ski 2011-2022.
Lysløypene på Grønliåsen i Oslo og Fløysbonn/Østre Greverud i Oppegård ligger kun 2,53km fra hverandre. Ved å bygge disse to løypene sammen vil vi få et langt og variert
lysløypenett, til glede for beboere både i Oslo og Oppegård. Lysløypenettet vil bli liggende tett
på bebyggelsen i Oppegård. Det vil bedre tilgjengeligheten for mange, og det vil kunne
redusere bilbruk til og fra løypenettet ved at mange kan gå eller parkere nærmere hjemmet
enn i dag. I dag er Østre Greverud og til dels Fløysbonn utgangspunkt for turer vinterstid, men
har begrenset kapasitet for parkering.
Områderegulering med konsekvensutredning er valgt som plannivå i Oppegård og Ski. Målet
med planarbeidet er at områdereguleringen skal være detaljert nok til at en ikke behøver å
detaljregulere før bygging.
Områdereguleringsplanen omfatter områder i både Oppegård og Ski kommune, og
planbeskrivelsen er felles for de to kommunene. Det er utarbeidet separate plankart og
bestemmelser for Oppegård og Ski kommune.
Reservevannledning
Oppegård kommune ønsker å styrke sikkerheten i sin vannforsyning gjennom å etablere en
forbindelse med Oslo kommune sitt nett. Gjennom denne forbindelsen skal Oppegård være
sikret vannforsyning selv om eget vannverk ikke kan levere vann. Oppegård kommune leverer
i dag også vann til Ås kommune.
COWI og Skanska er engasjert av Metier for å bistå med utarbeidelsen av et forprosjekt for
denne reservevannledningen. I forprosjektet er det søkt å sammenfalle trasé for vannledning
med trasé for lysløype. Denne områdeplanen inkluderer også trasé for reservevannledningen
gjennom Ski og Oppegård, fra Åsland i nord til Fløysbonnveien i sør.

Planprogram for områderegulering
Det er utarbeidet en områderegulering iht. plan- og bygningsloven § 12-2. Et planprogram er
utarbeidet i forkant av reguleringsarbeidet som har lagt føringer for hvordan
reguleringsprosessen skulle gjennomføres. Planprogrammet har angitt temaer for
konsekvensutredning, samt redegjort formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke alternativer som er blitt vurdert. Planprogrammet
har blitt sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn der høringsperioden har gitt
anledning for innspill og merknader. Deretter har planprogrammet blitt vedtatt av
kommunestyret i Oppegård og Ski. Etter vedtaket har man formelt fastlagt rammene for det
videre reguleringsarbeidet.
Planprogrammet har redegjort problemstillinger ansett som viktige for miljø og samfunn. Her
ble det vist hvilke områder planen gjelder for og redegjort for de temaer som skal utredes.
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Planprogrammet har også redegjort hvordan prosessen vil forløpe, med fremdrift og
muligheter for medvirkning før det videre utarbeides planforslag med konsekvensutredning.

1.2

Formål med reguleringsplanen
Områdereguleringsplanarbeidets formål er:
-

Å legge til rette for en forlengelse av lysløypenettet nordover fra Fløysbonn, slik at
bebyggelsen på Hellerasten og Tårnåsen knyttes til lysløypenettet i sør.
Å legge grunnlag for å knytte sammen Oppegårds lysløypenett med lysløypa på
Grønliåsen i Oslo kommune og lysløypenettet i Ski kommune mot Stallerud.
Å legge til rette for reservevannledning mellom Oslo kommune og Oppegård
kommune.
Å vurdere mulighetene og anvise mulige plasser for utfartsparkering for enkel og
trygg tilgang til lysløypenettet.

Områderegulering med konsekvensutredning er valgt som plannivå i Oppegård og Ski
kommune. Målet med planarbeidet er at områdereguleringsplanen skal være detaljert nok til
at en ikke behøver å detaljregulere før bygging.

1.3

Planområdet
Planområdet er på 535 daa, og ligger nord i Oppegård og Ski kommune. Området er
avgrenset som vist i Figur 1.
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Figur 1 Planavgrensning.
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Krav om konsekvensutredning og planprogram
Områdereguleringen og tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (hjemlet i
plan- og bygningslovens § 4-2) som fastsetter at planer som etter §3 jf. vedlegg II som kan få
vesentlige virkninger skal behandles i tråd med forskriften. Det skal vurderes om planen kan
få vesentlige virkninger etter tredje ledd dersom det er sannsynlig at planen vil kunne komme
i konflikt med områder som er vernet etter markaloven §11.
I forbindelse med dette har det blitt utarbeidet et planprogram. Planprogrammet gjør bl.a. rede
for hvilke utviklingsalternativer som skal vurderes og hvilke temaer og planvirkninger som skal
utredes nærmere. Konsekvensutredningen i kapittel 4 følger utredningsprogrammet i
planprogrammet, fastsatt av Utvalg for miljø og plan (Oppegård) 05.09.2017.
En konsekvensutredning beskriver:
- Dagens situasjon
- Hvordan planen vil påvirke viktige miljø- og samfunnsforhold
- Hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres
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Terreng og jord
Topografi
Planområdet består i all hovedsak av kupert skogsterreng med koller, myrer, dal og et par
vassdrag. E6 går gjennom området retning nord-sør. Høyeste punkt er Taraldrudåsen som
går nord-sør mellom E6 og Asurdalen øst i planområdet. Nord i planområdet stiger terrenget
oppover mot Grønliåsen.
Geologi
Bergarten i hele planområdet består av tonalittisk til granittisk gneis, grå, middels- til
grovkornet (kilde NGU berggrunndatabase).
Dyrket og dyrkbar jord
Innenfor utredningsområdet er det fulldyrka mark på Fløysbonn og Taraldrud. Taraldrud utgår
fra planområdet da dette området nå er regulert til Politiets beredskapssenter. Dyrkamarka på
Fløysbonn tilhører eiendommene 49/1 og 49/171 i Oppegård kommune. Registrerte områder
med dyrkbar mark ligger i all hovedsak innenfor eiendomen 49/1 i Oppegård kommune. Se
Figur 2.

Figur 2 Kart som viser arealtyper og områder med dyrka og
dyrkbar jord i planområdet og tilgensende arealer. (Kilde NIBIO, AR50).

Produktiv skog
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Storparten av planområdet er produktiv barskog med innslag av lauvskog, storparten på høg
og særs høg bonitet. Skogarealene på åsrygger som Grønnliåsen og Taraldrudåsen har
imidlertid låg bonitet. Se Figur 2.

2.2

Vannmiljø og vassdrag
Innenfor planområdet ligger tilførselsbekk til Snipetjernet, selve Snipetjernet og
Snipetjernsbekken nedstrøms i Oppegård kommune. Dette vassdraget drenerer til Grytetjern
og videre til Gjersjøen. I Assurdalen i Ski kommune renner bekk fra Elgsrudtjern til Assuren,
videre til Tussetjern og Gjersjøen. Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård kommune.
Myrertjernet ligger også i varslet planområde helt i nordøst, men er innenfor arealene i Oslo
kommune. På Taraldrud er det to gårdsdammer. Disse ligger innenfor arealene regulert til
Politiets beredkapssenter. Videre er det etablert en dam i Taraldrudkrysset som skal ta hånd
om avrenning fra vei og tidligere deponiområde.

2.3

Naturmiljø og biologisk mangfold

Vegetasjonstyper
Området består i all hovedsak av barskog med innslag av lauvskog, myrer og koller i kupert
terreng.
Særlig verdifulle naturtyper
Innenfor planområdet er det registrerte sju verdifulle naturtyper. Tre av de er vurdert som
svært viktig (A), en er vurdert som viktig (B) og tre er vurdert som lokalt viktige (C) naturtyper.
Fem ligger i Oppegård kommune, en ligger i Ski kommune, en ligger i hovedsak i Oslo
kommune, men strekker seg innover i Ski. Se oversikt over beliggenhet av lokaliteter i
planområdet i Figur 3 og kort omtale av hver lokalitet i Tabell 1.
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Figur 3 Oversikt over naturtyper i og nært inntil varslet planområdet. Kilde: Naturbase pr. november
2017.

Tabell 1 Oversikt over naturtyper i varslet planområde i Oppegård og Ski kommuner.

Naturtyper
1
Snipetjern sør, BN00027992.
Rik sump- og kildeskog.
Verdi A, svært viktig. Grøfting og
granplanting trekker verdien noe ned.
Lokaliteten vurderes likevel som
svært viktig på grunn av forekomsten
av to sterkt truede karplanter
stautstarr og vasstelg, og en truet
vegetasjonstype. Ligger I Oppegård
kommune.

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

2

Snipetjern, BN00051411.
Intakt lavlandsmyr i innlandet.
Lokaliteten er vurdert som svært
viktig (A) da den består av en relativt
rik kulturlandskapssjø med en smal
brem av intermediær myr med rik
sumpskog både i sør og i nord. Her
finnes flere rødlistede karplanter,
hvorav to sterkt truede arter (EN)
vasstelg og myrtelg. Videre er det
registrert rankstarr (VU-sårbar). Det
er sjeldent at en lokalitet har et så
stort innslag av rødlistede
plantearter. Ligger i Oppegård
kommune.

3

Myrertjern, BN00063829.
Rik sump- og kildekog. Lokaliteten
representerer et verdifullt
våtmarksområde med stort
artsmangfold og tre amfibier,
storsalamander (nær truet, tidligere
sårbar), småsalamander og
spissnutefrosk. Småsalamander og
spissnutefrosk var rødlistet i
kategorien nær truet da verdien på
tjernet ble satt, men disse artene er
nå vurdert som livskraftige i rødlista
fra 2015. Lokaliteten vurderes fortsatt
til å være svært viktig (A) med
hensyn til biologisk mangfold.
Storparten av lokaliteten ligger i Oslo
kommune, men den sørligste delen
ligger i Ski.

datert: 07.02.18
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4

Taraldrud, BN00051345.
Rik sump- og kildeskog. Store
velutviklete svartordominerte sumper
er en sjelden og viktig naturtype.
Potensialet for å utvikle gode
kvaliteter på sikt regnes som gode.
Verdi B, viktig. Ligger i Ski kommune.

5

Snipetjern N, BN00027991.
Rik sump- og kildeskog.
Verdi C, lokalt viktig. Lokaliteten
vurderes som lokalt viktig (C-verdi)
grunnet forekomst rik sumpskog og
sumpvegetasjon. Mye
hogstpåvirkning og manglende funn
gjør at verdien ikke blir høyere.
Ligger i Oppegård kommune.

6

Tårnåsen, BN00027993. Gammel
barskog.
Området vurderes å ha en lokal verdi
(C-verdi) på grunn av forekomsten av
eldre grandominert blandingsskog.
Bakkevegetasjonen er rik og det er
en variert treslagsblanding. Ligger i
Oppegård kommune.

datert: 07.02.18
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Fløysbonnmyra, BN00027990.
Intakt lavlandsmyr i innlandet.
Lokaliteten er vurdert som lokalt
viktig (C) da lokaliteten er en relativt
intakt lavlandsmyr. Intakt
myrvegetasjon er svært sjelden i
Oppegård kommune, og dette er den
eneste lokaliteten som er avgrenset.

I Oslo kommune, inntil grensa av varslet planområdet ligger tre registrerte naturtyper som
også kan nevnes. Dette er (se Figur 4):
8. Brunsås, rik sump og kildeskog, BN00064021, verdi B
9. Meklenborglia II, gammel barskog, BN00064018, verdi B
10. Grønliåsen III, gammel sumpskog, BN00063845, verdi C

Figur 4 Naturtyper på grensa til varslet planområde i Oslo kommune.

MiS-registreringer (nøkkelbiotoper)
I tillegg er det registrert flere nøkkelbiotoper i forbindelse med Miljøregistreringer i Skog (MiS)
og skogbruksplan ( se Figur 5), herunder:
Oppegård kommune:
•
•
•
•

Rik bakkevegetasjon på vestsiden langs Snipetjernbekken på eiendommen 49/1 sør
for Taraldrudveien.
Eldre lauvskogssuksesjon ved Fløysbonn, mellom Fløysbonnveien og Snipeåsen
(eiendommene 49/1 og 49/171).
Liggende død ved på tre lokaliteter på eiendommen 49/1.
Rik bakkevegetasjon, eldre lauvskogsssuksesjon og liggende død ved på en lokalitet
nordvest på eiendommen 49/1.

Ski kommune:
•

Rik bakkevegetasjon og eldre lauvskogssuksesjon i Assurdalen.

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

datert: 07.02.18

Figur 5 Livsmiljøer og nøkkelbiotoper i planområdet. Kilde: Naturbase 02.11.17.

Truete og prioriterte arter
Følgende truede arter er registrert i planområdet (se utsnitt fra Artskart Figur 6):
Flora:
• Vasstelg (truet), sørenden av Snipetjern
• Ask (truet) i Assurdalen
• Barlind (truet), nordenden av Assurtjern
• Myggblom (nær truet), nordenden av
Assurtjern
• Åkerrødtopp (truet) vest for
Snipetjernsbekken
• Rosenkjuke (nær truet) på kolle nord for
Grønlimyra
• Gulbruk storpigg (sopp, nær truet) ved
Tårnåsen
• Skorpepiggsopp (nær truet), nordenden
av Snipetjern

Fauna:
• Åkerrikse (kritisk truet) ved Fløisbonn
• Vipe (truet) ved Fløysbonn
• Sanglerke (sårbar) ved Fløysbonn og
Snipetjern
• Bergirisk (nær truet) ved Fløysbonn
• Vepsevåk (nær truet),
Taraldrudåsen/Assurdalen
• Gulspurv (nær truet), Taraldrudåsen og
Tårnåsen
• Gjerdevikkemøll, sommerfugl (sårbar) ved
Tårnåsen
• Storsalamander (nær truet) Myrertjern
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Figur 6 Utsnitt fra Artskart 15.11.17 som viser registrerte rødlistearter i utredningsområdet.

Vilt og fugl
På Fløysbonn er det registert er lang rekke fuglearter, bl.a. dvergspett, gråspett, brushane,
polarsisik, bjørkefink, konglebit, heipipelerke, gråtrost, vipe, sanglerke, bergirisk (kilde
Naturbase 02.11.17). Et stort skogområde vest for Snipetjern er registrert som leveområde for
musvåk, og sørlige deler av utredningsområdet i Oppegård kommune er i kommunes
kartportal angitt som funksjonsområde for nøttekråke, og grønnspett har leveområde på
vestsiden av Snipetjern. Videre er nordlige deler av utredningsområdet angitt som viktig
område for tornskate, bøksanger, spurvehauk, skogdue og perleugle. Taraldrudåsen er spillog parringsområde for natteravn, og Assurdalen er svært viktig leveområde for vepsevåk. I
tillegg finnes de øvrige rødlistede fugleartene nevnt i forrige avsnitt.
Innenfor utredningsområdet finnes elg og rådyr. Begge artene har trekkvei over Taraldruveien
ved Taraldrud. Storsalamander har leveområde i og rundt Myrertjern.Se Figur 7.
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Figur 7 Utsnitt fra Follokart, kartlag Natur og miljø 07.11.2017. I utredningsområdet er det registrert en
rekke viltområder.

Fremmede skadelige arter
Langs E6 og Taraldrudveien innenfor utredningsområdet er det i Artskart registrert flere rekke
fremmede skadelige arter, herunder kanadagullris, russekål og hagelupin. Vinterkarse er
registrert på en lokalitet langs turveien i Assurdalen. Kanadagjess er registrert ved Snipetjern.
Alle artene er enten i kategoriene svært høy risiko, høy risiko eller potensielt høy risiko. Se
registreringer i Artskar Figur 8. I skogområdene i Oppegård ble det under befaring høsten
2017 i tillegg observert rødhyll på flere lokaliteter og kanadagullris langs turveien som går
mellom Ødegården og Åsland.
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Figur 8 Registrerte fremmede arter i planområdet. Utsnitt fra Artskart november 2017.

2.4

Grønnstruktur og landskap

Grønnstruktur
Planområdet ligger i et område med sammenhengende barskog. Stedvis er denne skogen
hugget, uten at dette bryter med den overordnede grøntstrukturen.
Landskap
Rundt Tårnåsen og midt i planområdet domineres landskapet av et småkupert skogslandskap
med en fin variasjon av koller, daler og åpne landskapsrom. Med unntak av de områdene der
skogen er hugget, er det vanskelig å oppfatte de store landskapsformene pga den relativt
tette skogen. Langs Kongeveien og på Grønlimyra er skogen derimot hugget for kort tid siden,
noe som gjør at vi her kan oppfatte topografien bedre.
I sørvest er det et mer åpent og kultivert landskap rundt Fløysbonn gård, med Fløysbonnveien
buktende gjennom landskapet mot øst. I sørøst kommer planområdet i nærføring med E6 og
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Taraldrudkrysset, et område som står i sterk kontrast til de tette og småkuperte
skogsområdene vi finner ellers i området.
Helt øst i planområdet finner vi et langstrakt og lukket landskapsrom rundt den eksisterende
gangveien mellom Åsland og Kloppa. Fjellveggene her er bratte og rommet smalt, noe som gir
en dramatisk opplevelse.

2.5

Helse- og miljøforhold
Støy
Hovedstøykilde i planområdet i dag er i dag trafikkstøy fra E6. Videre er det noe trafikkstøy fra
Taraldrudveien. Se Figur 9.

Figur 9 Trafikkstøy i utredningsområdet. Kilde miljostatus.no 07.11.2017.

I tillegg kommer framtidlig støy fra Politiets beredskapssenter. Beregnet støy fra
beredskapssenteret skal regnes inn som dagens situasjon, da senterets reguleringsplan er
vedtatt og senteret planlegges realisert. Støy i utredningsområdet fra det fremtidige
beredskapssenteret vil ifølge utrednigner i plansaken oppstå som følge av skytebaner,

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

datert: 07.02.18

eksplosiver, treningsflashbang, helikoptertrafikk og noe økt veitransport til og fra senteret, se
Figur 10.

Figur 10 Støykart fra det fremtidige Politiets beredskapssenter på Taraldrud. Kilde: Støyutredning
Justisdepartementet.

Luftkvalitet
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Grove beregninger presentert i databasen miljostatus.no anslår at det i planområdet er utslipp
2
av svevestøv (PM10) fra veitrafikk i størrelsesorden 0,67- 7,3 tonn per 5x5m rute. Skalaen
går til ca 400, og utslippene er i denne sammenheng lave. Utslipp av SO2 fra veitransport i
2
planområdet oppgis å være i størrelseorden 0,2-0,56 tonn per 5x5m rute. Her går skalaen til
ca. 50, og utslippene er derfor lave. Konsentrasjonen av luftforurensning antas å være høyest
nær E6. Det er ingen andre vesentlige kilder til utslipp av luftforurensning i området.
Klimagassutslipp
Grove beregninger presentert i miljostatus.no anslår at det i planområdet er utslipp av CO2 fra
2
fra veitrafikk i størrelsesorden 4-137 tonn per 5x5m rute. Skalaen går til ca 1600, og
utslippene er i denne sammenheng relativt lave. Videre er det noe utslipp fra forbrenning, i
2
størrelsesorden 0,30-17 tonn per 5x5m rute. Skalaen går til ca. 1090, og utslippene i
planområdet vurderes å være lave.
Vannkvalitet
Planområdet ligger i all hovedsak innenfor Vannområde PURA, tiltaksområde
Gjersjøvassdraget. Vannkvalitet rapproteres årlig, og relevante prøvepunkter for dette
planområdet er ved utløpet av Greverudbekken og Tussebekken.
Hovedutfordringen i vannforekomsten Greverudbekken, som ligger nedstrømst Snipetjern og
Snipetjernsbekken, er ifølge faktaark fra PURA…eutrofiering som følge av tilførsler av
næringsstoffer (overgjødsling) fra jordbruk, kommunalt avløpsnett og avrenning fra veier og
andre tette flater. Greverudbekken er noe påvirket av erosjon, og mesteparten av partiklene
fra erosjon sedimenterer i Gjersjøen. Avrenning av næringssalter og plantevernmidler fra en
golfbane kan også medvirke til å forverre tilstanden i bekken. Det er et utslipp av svovelsyre
fra et alunskiferdeponi på Taraldrud. Dette gir lav pH og høyt innhold av tungmetaller i vannet.
Det er en målsetning å redusere utslipp fra alunskiferdeponi og redusere avrenning fra vei.
Den økologiske tilstanden opplyses å være moderat. Det er abbor og gjedde i bekken. Det
har ikke vært vesentlig endring i vannkvaliteten siden 1995.
Nedstrøms Assurdalen og Assuren ligger Tussetjern og Tussebekken, der vannkvaliteten i
vassdraget overvåkes. Den økologiske tilstanden opplyses i faktaark fra PURA å være
moderat. Vannforekomsten er eutrof og påvirket av forurensningskilder som kommunalt
avløp, avrenning fra tette flater (herunder vegsalt) og noe forurensning fra deponi. Det
opplyses å være abbor, gjedde og mort i Tussebekken og Tussetjern.
Jordforurensning
Helt sør i planområdet på Taraldrud ligger et alunskiferdeponi. Deponiet ble etablert i 1992
med skifermasser som ble tatt ut i Oslo sentrum. Grunneier har igangsatt et eget
reguleringsplanarbeid som har til hensikt å sikre Snipetjernsbekken og nærområdene mot
forurensning fra deponiet. Grøftearealer langs E6 kan være lett forurenset som følge av
avrenning fra veiarealet. Det er utover dette ikke registrert arealer med forurenset grunn i
planomrrådet.
Elektromagnetisk stråling
Langs østsiden av E6 går høyspentline gjennom hele planområdet fra Taraldrud til Åsland.

2.6

Lokalklima
Vind, temperatur, sol-/skyggeforhold og nedbør
Planområdet er ikke spesielt vindutsatt og har gode solforhold.
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Oppegård har typisk østlandsklima med kalde vintre og varme somre.

2.7

Eierforhold
I Tabell 2 vises en oversikt over eiendommer som ligger innenfor planområdet.
Tabell 2 Oversikt over eiendommer (gnr./bnr.) som ligger innenfor planområdet.

2.8

Kommune

Gnr/bnr

Eierforhold

Oppegård

49/1

Privat

Oppegård

49/157

Offentlig

Oppegård

49/171

Privat

Oppegård

49/485

Offentlig

Oppegård

49/864

Privat

Oppegård

49/866

Offentlig

Ski

104/1

Offentlig

Ski

105/1

Privat

Ski

105/3

Privat

Ski

105/4

Offentlig

Ski

107/1

Offentlig

Ski

157/1

Offentlig

Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdet består hovedsakelig av eksisterende turveier og skog i marka. I vest grenser
planområdet til boligområdet Tårnåsen og Tårnåsen skole. I sørvest grenser planområdet til
Fløysbonn gård.

2.9

Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor utredningsområdet, som omfatter arealet varslet ved planoppstart i Oppegård og Ski
kommuner, med unntak av arealene senere regulert til beredskapssenter, er det pr. januar
2018 registrert 9 automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner som ikke er
fredet. Se oversiktskart i Figur 11. Lokalitetene er nærmere beskrevet i Tabell 3.
Det foregår en kulturminneregistrering innenfor varslet planområde. Status for registreringen
pr. januar går fram av kartet i Figur 11.
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Figur 11 Status for kulturminneregistreringer i regi Akershus fylkeskommune pr. januar 2018.
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Figur 1
u
s.no pr november 2017 som viser registrerte kulturminner i planområdet og tilgrensende
områder. Ny registrering (2B) lagt til etter opplysninger om nyregistrering fra Akershus
fylkeskommune januar 2018.
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Tabell 3 Omtale av kulturminner innenfor utredningsområdet.

1

2

Automatisk fredete kulturminner
KulturminneID 12426-1 Grønliåsen –
Hellerasten, veianlegg fra
førreformatisk tid. Oldtidsveien over
Grønliåsen. Går gjennom Oppegård
og Oslo kommuner.

KulturminneID 51860-1 Hellerasten –
Kongsbordet, bosetningaktivitetsområde fra førreformatisk tid.
Gravminne med steinlegning. En av
steinene her er hovedemblemet i
Oppegård kommunes ordførerkjede
og kalles Kongsbordet 1594.

datert: 07.02.18
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2B

KulturminneID 236831
Steinalderboplass

3

KulturminneID 80362-1 Hellerasten.
Grønliåsen. Gravrøys fra bronsealderjernalder nær Oldtidsveien i Oppegård
kommune.

4

KulturminneID 129572-19,
dyrkingsflate fra førreformatisk tid.
Området ligger i Ski kommune og
består av rydningsrøyser i tilknytning
til fossil åker. Deler av lokaliteten
ligger innenfor regulert område for
Politiets beredskapssenter.

datert: 07.02.18
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5

KulturminneID 225676-1 Taraldrud,
veifar fra førreformatisk tid. Gammelt
veifar som i dag blir brukt som sti.
Veien er en del av et veifar som gikk
over Taraldrud og videre nordover mot
gårdene Åsland og Myrer.

6

KulturminneID 114125-3, fangstgrop
fra jernalderen. Samling av dyregraver
som ligger på hver siden av turveien
gjennom Assurdalen i Ski kommune.

datert: 07.02.18

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

7

KulturminneID 129574-1 Taraldrud,
hulvei. Lokaliteten består av en hulvei
og en rydningsstreng fra
førreformatisk tid i Ski kommune. De
ligger i et barskogområde sør og vest
for grusvei. Grusveien er en
fortsettelse fra gangvei over E6 fra
Taraldrudhytta vest for E6. Lokaliteten
ligger øst for E6. Grusveien fortsetter
sørover inn på Kloppavegen, en nordsør gående vei gjennom Assurdalen.

8

76286-1 Gudebildet. Hulvei i Ski
kommune fra førreformatisk tid som
kan følges fra Gudebildet og til
Assurdalen. Veien er avmerket på kart
Vevelstad fra 1872. Veien kan sees i
sammenheng med vei over Verpåsen
med gravrøyser.

9

Nyere tids kulturminner og kulturmiljø
Kulturminne-ID 41922 Hellerasten –
Kongsbordet, bosetning-aktivitetsområde, tuft
i Oppegård kommune. (Navnet framstår
misvisende da dette ligger nord for
Kongsbordet og ikke har noe med
Kongsbordet å gjøre). Uviss datering.
Uavklart vernestatus.

datert: 07.02.18
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KulturminneID 129573-21 Taraldrud,
rydningsrøys. Område med rydningsrøyser
og gammel åker fra 1500-tallet,
etterreformatisk tid, i Ski kommune. Helt mot
vest har det nylig vært åker (avmerket på
øko-kartet), men den er nå ødelagt/dekket av
masse fra utvidelse av E6 fra noen år tilbake.
Terrenget ligger som terrasser der
rydningsrøysene nærmest ligger på rekke og
rad i nordsydlig retning i tre rader og
avgrenser gamle åkerlapper.

Det ligger ingen SEFRAK-registrerte bygninger i selve planområdet. Nærmeste er på
Taraldrud, Taraldrudhytta og Fløysbonn rett utenfor planområdet.
Øvrige kulturminner som ligger innenfor varslet planområde ligger i areal regulert til Politiets
beredskapssenter, og inngår derfor ikke i dette planforslaget.

2.10 Trafikkforhold
Trafikkavvikling, kollektivtrafikk, parkering, trafikksikkerhet
E6 ligger mellom turveinettet. 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. Store deler
av turveinettet i delen som ligger i Oppegård er tilgjengelig til fots fra boligområdene ved
Tårnåsen.
I Assurdalen, øst for Taraldrudåsen, ligger turvei og hovedsykkelvei mellom Oslo sør og
Langhus i Ski som inngår i planområdet. I tillegg finnes det tilrettelagte gang- og sykkelveier
ved Kongeveien på Sofiemyr vest for planområdet.
Planområdet kan betjenes av busstrafikk. Vest (Sofiemyr og Tårnåsen) og nordvest (Bjørndal)
for planområdet er det mange bussholdeplasser. Mange av disse holdeplassene er mindre enn
500 m fra turveinettet og har minst 4 avganger per time. I forhold til definisjon i Prosamrapport
218/Urbanet om tilgang til kollektivtransport har denne delen av planområdet «svært god»
kollektivdekning. Sør og sørøst for planområdet er det dårlig eller ingen kollektivdekning.
Det er registrert seks offentlige parkeringsplasser i tilknytning til turveinettet, ved Bjørndal,
Gimleveien barnehage ved Tårnåsen, Tårnåsen skole, Ødegården barnehage, ved
Hurlumheihuset i Fløysbonnveien, Fløisbonn og Tårnåsen senter.
Det har ikke vært noen politirapporterte personskadeulykker i området rundt planområdet for
turveinettet de siste 5 årene (NVDB, 2012-2016). Området kan derfor ikke sies å være spesielt
utsatt for trafikkulykker for gående/akende og syklende.
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2.11 Kommunalteknisk infrastruktur
Planområdet er ikke tilkoblet offentlig vann og kloakk. Nærmeste tilkoblingspunkt er i
Oppegård kommune i krysset Fløysbonnveien og Sam Eydes vei.
På østsiden av E6 krysser en høyspentlinje eksisterende turveier nord og sør. Linjeeier er
Statnett.

2.12 Befolkning og sosial infrastruktur
Planområdet består av skogs- og landbruksområder. Det er ingen sosial infrastruktur innenfor
planområdet.

2.13 Senterstruktur og handelstilbud
Planområdet består av skogs- og landbruksområder. Det er ingen senterstruktur eller
handelstilbud innenfor planområdet.

2.14 Idrett og friluftsliv
Idrettsanlegg
Innenfor planområdet er det ingen tilrettelagte idrettsanlegg. Nærmeste idrettsanlegg i
Oppegård kommune er på Sofiemyr. Nærmeste anlegg over kommunegrensen til Oslo i nord
er Bjørndal idrettspark.
Speiderhytta Doggebu ligger på Snipeåsen med korteste adkomst fra sti fra Fløysbonnveien.

Turveier, turstier og tursykkelveier
I planområdet er det en lang rekke turveier, stier, sykkelveier, og tilrettelagte turmål og
rasteplasser, se Figur 12. I tillegg til de merkede rutene er det også et nett av umerkede stier.
Turveien mellom Ødegården og Åsland, og Åsland – Kloppa er opparbeidet med dekke som
gjør den fint framkommelig for både gående, syklende. Traséen mellom Åsland og Kloppa
inngår i nasjonal sykkelrute nr. 7
Pilegrimsleden går gjennom planområdet mellom Fløysbonn og Grønliåsen, se Figur 13.

Figur 12 Bilder fra eksisterende og fremtidig turveier I planområdet. Foto: Sweco.
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Figur 14 Utsnitt fra Follokart, kartlag Turkart, som viser turveier, stier, sykkelveier, tilrettelagte turmål,
rasteplasser og parkeringsmuligheter pr. november 2017.

Skiløyper
I planområdet er det merkede og oppkjørte skiløyper som vist i Figur 14 hentet fra
Skiforeningens hjemmesider. Sørfra fra golfbanen på Greverud og Sætreskogen fram til
Fløysbonn er det lysløype, og lys er nå under byggling langs turveien mellom Ødegården og
Åsland.
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Figur 16 Utsnitt fra løypekart
Skiforeningen.no, føremelding Sørmarka pr.
13.12.17.

Figur 15 Pilegrimsleden går
gjennom planområdet i Oppegård
kommune. Kilde: Nettside for
pilegrimsleden i Akershus.

Ridestier
Det er ikke avmerket egne ridestier i kommunens kartportal, og ridende kan benytte
eksisterende turveier og turstier. Stall Prinsdal nord for planområdet benytter stier og terreng i
planområdet og på Fløysbonn er det privat stall med flere hester.
Annen bruk av planområdet
Skogen, turveien og stiene benyttes i tillegg til turgåere og ridene til turorientering, sykling,
terrengsykling og fatbikes. Kolbotn og Skimt O-lag har årlig en stor mengde brukere av
«Skautraveren». Dette er turorientering med poster som ligger ute hele vår, sommer og
høstsesongen. I hvilke områder og hvor postene ligger varierer fra år til år.
Viktige barrierer og kryssinger
E6 og det nye bereskapssenteret er i utgangspunktet vesentlige barrierer for ferdsel øst-vest i
planområdet. I dag er det bro over E6 ved Åsland, driftsbru ved Taraldrud gård og bru ved
Taraldrud sør. Videre er det kryssing på bakkenivå under E6 ved Taraldrudkrysset. Bruene
ved Åsland og Taraldrud sør, og sør kryssingen på bakkenivå ved Taraldrudkrysset har gode
forbindelser til turveinett på begge sider av E6 og er mye i bruk. Kryssingen ved Taraldrud
gård har ikke gode forbindelser til stinett, går gjennom gårdbebyggelsen og er lite brukt til
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friluftsformål. Når bygging av beredskapssenteret starter, vil bruforbindelsen ved Taraldrud
gård ikke bli tilgjengelig for for allemenn ferdsel. Videre skal skiløypa som i dag går på bakken
ved Taraldrudkrysset i vedtatt reguleringspan for beredskapssenteret legges om og gå over
bru ved Taraldrud sør.

2.15 Barnetråkk og hjertesteder
I nærområdet er det flere skoler og barnehager som benytter nærområdene til
uteundervisning, turer, og utfart. Tårnåsen skole kalles «Skolen i skogen» og har faste
utedager i sørlige deler av Grønliåsen der det er flere bålplasser og et klatretre med slengtau.
En populær utfartsdestinasjon er en østvendt skråning de kaller «Dragefjellet». Ved skolen
ligger også «Småkongeveien», en ski-/trimløype som omkranser skoleområdet og er mye
brukt både i friminuttene og i undervisningen. Augestad barnehage (bhg.) avd. Tårnåsen,
Ødegården bhg. og Gimleveien bhg. ligger i umiddelbar nærhet til Kongeveien, og benytter
deler av denne jevnlig. Gimleveien bhg. benytter et skogholt kalt «Bringebærstedet» som
ligger rett nord for barnehagen som en viktig turdestinasjon for de minste barna. Også
Hellerasten ungdomsskole, Hellerasten bhg, Hareveien bhg og Augestad barnehage avd.
Øståsen ligger i gangavstand fra vestlige deler av planområdet, og benytter skogen til turer og
leik. «Kongebordet» og gravhauger (se omtale under kapittel om kulturminner) benyttes til
utfartssteder for skolene og barnehagene. Videre benyttes jordene ved Fløysbonn gård til
skileik og akebakke på vinterstid når det er snø. (Kilde: Nina W. Rognlien pers medd.).
Hurlumheihuset er et kommersielt drevet lekehus for barn som ligger ved Fløysbonn, men her
er det bare tilrettelagt for innelek. Se Figur 16.
Speiderhytter
Kolbotn speidergruppe har et speiderhus som ligger i Gimleveien på Tårnåsen, rett ved
Gimleveien barnehage. Speiderhytta Doggebu ligger på Snipeåsen med korteste adkomst fra
sti fra Fløysbonnveien. Se Figur 15. Planområdet og øvrige deler av sørmarka benyttes av
speiderne til ulike aktiviteter og turer. (Kilde: Kolbotn speidergruppes hjemmesider).

Figur 17 Speiderhyttene til Kolbotn speidergruppe ligger innenfor varslet planområde, Doggebu til
venstre (foto ukjent) og Gimlevein til høyre (foto: Kolbotn speidergruppes hjemmeside).
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Figur 18 Skoler, barnehager, speiderhytter og viktige utelekeområder grovt angitt på kart.

2.16 Universell utforming
Området er ikke universelt utformert slik det ligger i dag. Der traseene skal anlegges er det
hovedsakelig enten urørt eller noe kultivert skog. Stedvis ligger tiltaket på eller ved
eksisterende grusveier og stier, men heller ikke disse tilfredsstiller kravene til universell
utforming.

2.17 Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som ligger som vedlegg til
planbeskrivelsen. Oppsummering av risiko går fram i kap 4.18 og i vedlagte ROS-analyse.
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2.18 Sikkerhet mot kriminalitet
Det foreligger ikke indikasjoner på at planområdet er spesielt utsatt for kriminalitet. Nærmeste
politistasjon (Follo politidistrikt) ligger i Ski, ca. 6 km unna.
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Planlagt arealbruk
Arealene innenfor planområdet er i hovedsak tenkt brukt til turveier og skiløypetraséer. LNFformål og midlertidig anleggsområde i forbindelse med reservevannledning.

3.1.1

Reguleringsformål
Området reguleres til:
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr 3)
1. Turveg (GT)
2. Grønnstruktur kombinert med Bebyggelse og anlegg – Turvei / Skiløypetrasé (TS)
Landbruks-, natur- og fritidsformål samt reindrift (PBL §12-5, nr 5)
3. Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF)
Hensynssoner (PBL § 12-6)
5. Andre sikringssoner - vannledning (H190)
6. Faresone høyspent (H370)
6. Bevaring kulturmiljø (H570)
Bestemmelseområde
7. Vilkår for bruk – Sone for opphold (#1)
8. Midlertidig rigg- og anleggsområde (#91)

3.2
3.2.1

Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Turvei (GT)
Turveien mellom Ødegården og Åsland (GT1 og GT2):
Denne turveien (GT1 og GT2) er en allerede etablert grusvei med 3 meters bredde som går
mellom Kongeveien i vest og Åsland, Oslo, i øst. Denne lyssettes i disse dager.
Turvei Fløysbonnveien (GT3):
Eksisterende turvei/landbruksvei reguleres med en bredde på 4 meter.
Assurdalen (GT4):
Turveien (gang- og sykkelveien) som i dag ligger i Assurdalen fungerer allerede svært godt.
Turveien reguleres med en bredde på 6 meter og i planforslaget åpnes for lyssetting av denne
strekningen.

3.2.2

Grønnstruktur kombinert med Bebyggelse og anlegg – Turvei/ Skiløypetrasè
(TS)
Normalprofil
Helårstraseene planlegges bygget med en gruset/barket del i 3,0 meters bredde og en
kjøresterk bankett på hver side på inntil 1,5 meter. Total bredde på den bearbeidede
korridoren skal likevel ikke overskride 5,0 meter. I tillegg kommer tilpasning til eksisterende
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terreng. Bredden på dette sideterrenget vil variere i forhold til den lokale terrengsituasjonen på
stedet. Toppdekket vil bestå av tilkjørte grusmasser eller bark der traseen ligger parallell med
eksisterende turvei. De kjøresterke skuldrene og resten av sideterrenget vil bli tilført
vekstmasse. Arealet vil ikke bli tilsådd, men bli lagt til rette for naturlig revegetering med
stedegen vegetasjon. Traseen vil i utgangspunktet bli opparbeidet som fylling slik at
omfattende terrenginngrep unngås. Over myrer vil det bli kavlet (tverrgående trestammer),
eller brukt nett og duk som underbygning. Planforslaget åpner for bruk av klopper. Med unntak
av strekninger der traséen kan bli ødelagt av sigevann, vil traseen bli bygget uten sidegrøfter.
Planområdet er generelt planlagt med en korridorbredde på 20 m. Bredden er fastsatt for å
sikre handlingsrom for terrengtilpasninger på stedet.
Planforslaget åpner for lyssetting av helårstraseene.

Figur 19 Normalprofil av helårstraseene. 3 meter gruset/barket del med kjøresterk skulder på inntil 1,5
meter til hver side (totalt 5 meters bredde). Ryddebredde på rundt 8 meter for å sikre snø i traseene.
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Figur 20 Kart som viser inndeling av de ulike strekningene som reguleres til turvei (GT) og
turvei/skiløypetrase (TS).

Tårnåsen (TS1):
Øst for Tårnåsen skole ligger det i dag en barklagt turvei som går langs foten av Grønliåsen til
Gimleveien barnehage og påkoblingen mot Kongeveien nord for krysset Valhallaveien –
Gimleveien. Dagens trasé er ikke belyst, og den er periodevis utsatt for kraftig erosjon og
overvannsproblemer. Nytt forslag til turvei ligger i samme trasé som i dag med unntak av
påkoblingen mot Oslo kommune i nord, der den legges om for å ivareta vernesonen rundt
Kongeveien samt unngå konflikt med tråkk fra grupper av barnehagebarn på utflukt.
Eksisterende turvei varierer i bredde mellom 1,5 og 2,5 meter, mens ny turvei vil få en gruset
bredde på 3 meter, med ensidig belysning, grøfter og stikkrenner for å håndtere overvannet.
Mellom Tårnåsen skole og boligfeltet på Ødegården går i dag den belyste turveien
Kongeveien. Denne veien er tenkt holdt åpen for gående på vinteren, og det skal derfor
opprettes en parallell turveitrasé der det kan kjøres skispor om vinteren. Den nye parallellen
dekkes med bark slik at den ikke gir et så massivt uttrykk når det ikke er snø. Veibredde vil bli
3 meter, og det er tenkt én meter med grønn grøft mellom de to turveiene. Skiløypa
forutsettes belyst av eksisterende veibelysning.
Turveien mellom Ødegården og Åsland (TS2 og TS4):
Langs eksisterende turvei mellom Ødegården og Åsland skal det etableres en vinterløype lik
den som skal gå parallellt med Kongeveien; med 3 meters bredde, barket toppdekke og felles
belysning med eksisterende grusvei. Vannledningen mellom Fløysbonn og Oslo kommune
kommer opp fra sør midt på Turveien mellom Ødegården og Åsland, og det reguleres et 10
meter bredt anleggsbelte og med hensynssone for dette tiltaket. Vannledningen legges under
ny vinterløype og krysser traseen for eksisterende turvei fra sørsiden til nordsiden.
Bjørndal – turveien mellom Ødegården og Åsland (TS3):
Oslo kommune planlegger i disse dager en forlengelse av sitt lysløypenett sørover fra
Bjørndal mot Oppegård grense. Ny helårstrasé for Oppegård kommune tilpasser seg denne i
kommunegrensa i nord, og går derfra sørover på eksisterende sti ca 80 meter før den tar av
inn i «urørt» skog. Ny trasé er her tenkt lagt i lavbrekket i terrenget langs foten av den
langstrakte kollen i øst. Dette fordi det på kollen er registrert lokalt verdifull (C-lokalitet)
«gammel barskog» som ikke skal røres av den nye turveien. I lavbrekket går det også en
bekk, og ny turvei må legges i sikker avstand fra denne uten å gripe inn i den verdifulle
skogen. Videre sørover går turveien gjennom hogstfeltet rundt «tverrturveien» mellom
Kongeveien og Åsland. Turveien tenkes lagt i kanten av dette åpne rommet, og det legges
også opp til en møteplass/ rasteplass her (#1 – Sone for opphold).
Turveien anlegges med en bredde på 3 meter, gruset toppdekke, belysning, grøfter og
stikkrenner.
Turveien mellom Ødegården og Åsland – Fløysbonnveien (TS5):
Etter å ha krysset turveien mellom Ødegården og Åsland går turveien videre sør over
Grønlimyra. Her vil turveien ligge rett på traseen for vannledningen som skal etableres
mellom Fløysbonn og Oslo kommune. Området får derfor en sikringssone for vannledning.
Etter å ha krysset turveien Ødegården - Åsland går turveien langs vestre kant av hogstfeltet,
og må krysse bekken her med en liten kloppe. Etter å ha fulgt bekken i ca 270 meter skrår
veien østover og begynner på stigningen opp til Snipeåsen. Her får turveien en variert og
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kupert linjeprofil. Turveien går forbi Doggebu speiderhytte, og der legges det også opp til en
ny rasteplass (#1 – Sone for opphold). Etter speiderhytta faller terrenget ned mot
Fløysbonnveien der turveien må krysse bilveien mot traseen TS6.Turveien anlegges med en
bredde på 3 meter, gruset toppdekke, belysning, grøfter og stikkrenner.
Langs fløysbonnveien mot Taraldrud (TS6):
Ved Fløysbonn gård er det i dag flere lysløyper, og det må gjøres en jobb med å knytte disse
sammen med de nye traseene. I krysset der lysløypa som går over Taraldrudveien møter
Fløysbonnveien, vil det bli anlagt en ny, parallell trasé som følger Fløysbonnveiens sørside
østover mot grensen for reguleringsplanen ved Taraldrud. Den nye turveien over Snipeåsen
kobler seg til denne midtveis.
Ny trasé skal opparbeides med en bredde på 3 meter, med en solid grøft mot bilveien på 2
meter for å håndtere overvannet i området. Egne lyktestolper blir monteret ensidig langs
turveien. Ny turvei blir gruset da det er ønskelig at turgåerne går her også utenom
vintersesongen. Dette for å minimere konflikter med biler langs Fløysbonnveien.
Det reguleres i tillegg inn et formål for å sikre fremføringen av vannledningen fra Fløysbonn
mot Taraldrud. Dette gis formålet LNF fra Fløysbonn til der lysløypa starter, og deretter en
sikringssone på turveiformålet videre østover til Taraldrud.
Fløysbonnveien får reguleringsformål turvei for å sikre interessene for grunneier.
Taraldrud/ Kloppa (TS7):
Etter å ha krysset gangveibrua over E6 ved Taraldrudkrysset kommer man inn på
eksisterende turvei (GT4) som går i en lang og bratt bakke ned mot Kloppa. Denne turveien
opprettholdes som den ligger.
En alternativ rute for nedfart er allerede etablert sørover på kollen ca 80 meter etter brua.
Denne er bratt og ender i en krapp vinkel ved veianlegget før den går i rimelig slakt terreng
ned mot Kloppa. Nedfarten over kollen er ikke spesielt egnet for uerfarne skigåere på grunn
av den bratte svingen ved motorveirampen. En slakere og mer «barnevennlig» løype
planlegges derfor ned langs E6 rett etter brua. Denne føres i en snillere vinkel mot turveien
ved rampene og ned på eksisterende vei mot Kloppa.
Traseen over kollen opparbeides med 3 meter gruset bredde, og får i tillegg ensidig
belysning. Traseen langs E6 opparbeides også med 3 meter bredde og grusdekke, men
forutsettes belyst fra E6. Veien langs rampene og videre ned det slake terrenget mot Kloppa
gruses i 3 meters bredde, 8 meters hogstbredde og ensidig belysning.

3.3

Kulturminner og kulturmiljø
Automatisk fredete kulturminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljø
Følgende automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet reguleres med hensynssone –
bevaring av kulturmiljø (H570) i planforslaget, se Tabell 4:
Tabell 4 Oversikt over kulturminner
KulturminneID

Navn
Kongeveien

12426
236831
129547
76286
114125

Oldtidsveien

H570_1
H570_2
H570_3
H570_4
H570_5
H570_6

Gudebildet

Type
Veianlegg – Den Fredrikshaldske
Konvevei fra 1600-tallet
Veianlegg fra førreformatorisk tid
Steinalderboplass
Hulvei
Hulvei
Fangstgrop fra jernalder
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Kommunalteknisk infrastruktur
Ny reservevannledning
Langs Fløisbonveien
Traseen starter med tilkopling til eksisterende vannledning i Kongeveien og følger
Fløisbonveien mot vest. Trase må i detaljprosjektering justeres i forhold til eksisterende kabler
og evt. annen nedgravd infrastruktur. Trase er tegnet i vei, men kan vurderes lagt utenfor vei.
Dette både for å spare kostnader og bedre fremkommeligheten til eiendommer i
Fløisbonveien. Dersom trase legges til siden for vei bør det tilstrebes at det ikke blir høy eller
lavbrekk.

Langs turvei mellom Ødegården og Åsland
Her skal traseen for reservevannledningen følge eksisterende turvei. Det ses som en fordel å
legge trase på vest og nordsiden av eksisterende turvei og benytte turveien som anleggsvei.
Traseen har to høybrekk og to lavbrekk.
Lavbrekkene er vurdert såpass små at det ikke er behov for tømmemulighet. For å unngå
mulig ny
avkjøring fra E6 er trase trukket ut fra turvei og følger et relativt flatt område frem mot fjellfoten.
Videre langs fjellfoten til toppen av borehullet. I høybrekket ved kum V3 etableres det plasstøpt
kum med avgrening mot Follobanen.
Anleggsgjennomføring
Etter ønske om å båndlegge minst mulig areal i byggetiden er det lagt til grunn følgende:
• Det etableres anleggsveg med bredde 4m ved siden av grøftetraseen der hvor det
ikke er
• eksisterende veier å benytte.
• En graver laster massene på dumper som tipper disse i grøftetraseen bak
gravemaskin 2.
• En gravemaskin som legger fundament, legger rør og tilbakefyller.
• Rør sveises i grøft.
• Bredde på topp grøft vil være 5,5 m og bli bredere dersom vannledningen må legges
dypere.

Figur 31 Prinsipp for etablering av anleggsvei der rørtraseen ikke sammenfaller med eksisterende
vei/turvei.
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Figuren over viser utgravd grøft, lagt fundament, rør og omfylling. Vinrød farge er masser
transportert
og lagret i trasé, mens grønt er ferdig etablert grøft. Lyse grønne felter er ranket
vegetasjonsmasse.
Man vil være helt avhengig av å etablere en anleggsveg ved siden av for inntransport av rør,
kummer,
grøftepukk, diesel osv. Vegetasjonsdekket er forutsatt plassert i ranker langs med traseen
blant trærne.
Prinsipp for anleggsgjennomføring langs eksisterende turvei
Det er lagt til grunn at eksisterende vei benyttes som anleggsvei og at grøften legges på en
side av
vegen. Grøfta vil variere mellom å gå i fjell, løsmasser og en kombinasjon av disse.
Metoden vil kreve at turveien stenges mens arbeidene pågår da eksisterende vei er for smal til
å sluse
gående og syklende trygt forbi.
Prinsipp for anleggsgjennomføring i skog
Langs hele rørtraseen må det lages en anleggsveg, hvor to kjøretøy stedvis kan passere
hverandre og snu. Skogen må hugges i en bredde på 12-14 m slik at det blir plass til grøft og
anleggsveg. Grøftemassene som graves opp lagres i traseen, da lagring av massene ved
siden av grøft vil kreve ekstra hogst. Ettersom massene ikke kan lagres ved siden av grøften
blir det en priskonsekvens grunnet en ekstra opplasting og bruk av dumper for transport.
Stedvis krysser rørtraseen bekker som vil måtte legges om og vekk fra grøfta, samt tiltak for å
ikke få
bekken gående i ny grøft for vannledning. Grøfta vil variere mellom å gå i fjell, løsmasser og en

kombinasjon av disse.
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Metode
Konsekvenser av planforslaget er vurdert etter en enkel utredningsmetodikk kalt «Swecos
tverrfaglige metode». Denne benyttes i plansaker der metoden beskrevet i Statens vegvesen
håndbok V712 vurderes å bli unødig omfattende og omstendelig, og passer dårlig for andre
tema enn det som er beskrevet i V712-håndboken.
I kapittel 2 ligger det en beskrivelse av planområdet til grunn. Det er i denne planbeskrivelsen
gjort en skjønnsmessig verdi på utvalgte arealer som vurderes som relevante og viktige.
Kriterier for verdisetting beskrevet i SVV håndbok V712 er benyttet som rettesnor der det er
relevant. Utover dette er det brukt faglig skjønn for vurdering av verdi og konsekvens.
Konsekvensen er forskjellen mellom dagens situasjon og valgt konsept/tiltak, og beskrives
verbalt. I tillegg angis konsekvensvurderingen på en skala fra negativ via nøytral til positiv, se
Figur 17.
Forebyggende og avbøtende tiltak skal beskrives og det er avslutningsvis gjort en oversiktlig
oppsummering av konsekvenser.

Figur 13 Illustrasjon av konsekvensvurderingsmetode for enkelt utredning.

0-alternativet
0-alternativet kan beskrives som dagens situasjon innenfor varslet planområde inkludert
vedtatte planer. I denne plansaken omfatter 0-alternativet, i tillegg til dagens situasjon;
- Vedtatte reguleringsplanen for Politiets beredskapssenter
- Follobanen med tverrslag til Åsland (alle deler ligger under bakkenivå og er nå under
bygging),
- lyssetting av den regulerte og ferdig bygde turveien mellom Ødegården og Åsland.
Influensområde
Influensområdet omfatter alle arealer der tiltaket kan få virkning. I utgangspunktet settes
influensområdet til å være arealene innenfor varslet planområde ved planoppstart. Selve
planområdet vil bare utgjøre en mindre del av dette, og de verdiene som direkte eller indirekte
kan bli berørt av tiltaket blir konsekvensvurdert i hvert enkelt tema.
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Terreng og jord
Dyrka jord
Bare et svært begrenset areal registrert som fulldyrka mark blir berørt av løypene, se Figur 22
og 23. Eiendommen med dyrka jord som blir berørt er på Fløysbonn gnr./bnr. 49/171, og her
blir 2,6 daaregistrert som fulldyrka jord bli regulert til lysløype. Løypa går i sin helhet langs
sørsiden av Fløysbonn med et ryddebelte på 8 m og en regulert bredde på 10 m. Løypa vil
ikke endre adkomst til teigene eller splitte opp dyrkamark. Dyrkajorda på sørsida av veien er
registrert med god jordkvalitet. Den østligste teigen som berøres er 3 daa, mens den
vestligste er en tarm av en større teig på 59 daa, der delen som berøres er skilt fra den større
2
teigen av en turløype i dag. På nordsida av Fløysbonnveien berøres ca. 660 m av en teig på
3 daa registrert med svært god jordkvalitet. Teigene som berøres synes ikke å dyrkes aktivt i
dag, se flyfoto Figur 23.
Mellom Fløysbonn gård og lysløypa skal det også reguleres i samme bredde, men her bare
for vannledning og til LNF i driftsfasen. Dyrkamark blir midlertidig berørt i anleggsperioden
mens arbeidet med ledningen pågår. Her blir avbøtende tiltak for å bevare matjordkvaliteten
mens bygge- og anleggsarbeidet pågår viktig.

Figur 22 Blå stiplet strek viser hvordan lysløype kommer i berøring med registrert fulldyrket mark
langs Fløysbonnveien.

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

datert: 07.02.18

Figur 23 Teigene som berøres av permanent lysløype på Fløysbonn er registrert som fulldyrka mark,
men dyrkes ikke aktivt pr i dag.

Arealer med dyrka jord på god og svært god jordkvalitet har etter vurderingskriteriene i
Vegvesenets håndbok V712 stor verdi. Teiger under 15 daa vurderes imidlertid til å ha
middels verdi. Inngrepet har et begrenset omfang og framtidig situasjon vurdert opp mot
dagens vurderes å gi liten negativ konsekvense.
Konsekvens: Liten negativ.
Dyrkbar jord
Noe dyrkbar mark på eiendommen 49/1 Fløysbonn blir berørt av permanent løype som vist i
2
Figur 18. Arealet som berøres er om lag 1400 m . Andre steder i planområdet vil lypenettet
ligge inntil dyrkbar mark.
Konsekvens: Nøytral til liten.

Produktiv skog
Ny løype og eksisterende løyper går i all hovedsak gjennom skogsterreng bestående av skog
på høg og middels høg bonitet.
• Løypa mellom Ødegården og Tårnåsen (TS1) vil legge permanent beslag på 27 daa
skog på høg, middels høg og låg bonitet.
• Den nye løypa mellom Fløysbonnveien og Oslo grense (TS3 og TS5) vil medføre at
39 daa skog på høg og middels høg bonitet går tapt til løype og ryddebelte.
• Løypa på sørsiden av Fløysbonnvien (TS6) vil legge beslag på x daa produktiv skog
på høg bonitet. Store deler av dette skogarealet omfattes også av areal dyrkbar mark
beskrevet i forrige avsnitt.
• Parallell løype til turveien mellom Ødegården og Åsland (TS2 og TS4) vil legge
permanent beslag på 11 daa skog som i all hovedsak at høg bonitet.
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De ulike traséene mellom Taraldrud og Kloppa berører i noen grad skog på høg og
middels høg bonitet. For den eksisterende turveien over Taraldrudåsen sør og
dagens skiløype vil det i praksis bli små endringer sammenlignet med dagens
situasjon. Den alternative, nye løypetraseen langs østsiden av E6 ligger under
høyspentledning med ryddebelte, og selv om dette er registrert som skogareal i dag,
holdes store deler av arealet i praksis nede i form av ryddebelte for høyspent.
I Assurdalen (TS6) opprettholdes et ryddebelte på 6 m som i all hovedak tilsvarer
dagens turvei med regulert bredde 3 m + grøfteareal. Marginale arealer skog
vurderes å gå tapt sammenlignet med dagens situasjon.

I sum vil ca. 78 daa produktiv skog bli lagt beslag på til turveier med ryddebelte. Se
oppsummering pr gnr./bnr. og kommune i Tabell 4 og Tabell 5.
Konsekvens:
Nøytral i Ski kommune
Liten negativ i Oppegård kommune

Tabell 5 Oppsummering av permanent beslag innen landbruk i Oppegård kommune

Fulldyrka jord
Gnr./bnr. 49/171

2,6 daa

SUM

2,6 daa

Skog
Gnr./bnr. 49/1

47 daa

Gnr./bnr. 49/157

32 daa

Gnr./bnr. 49/171

0,4 daa

SUM

79 daa

Dyrkbar mark
Gnr./bnr. 49/1

3,5 daa

SUM

3,5 daa

Tabell 6 Oppsummering av permanent beslag innen landbruk i Ski kommune

Fulldyrka jord
SUM

0 daa

Skog
Gnr./bnr. 105/3

6 daa

SUM

6 daa

Dyrkbar mark
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0 daa

Vannmiljø og vassdrag
Den nye løypa og vannledningen mellom Fløysbonn og Turveien mellom Ødegården og
Åsland skal et kort stykke gå langs og krysse en bekk sørvest for Grønlimyra (se Figur 20). I
driftsfasen vil ikke den nye traseen medføre noen konsekvenser for selve vannkvaliteten i
bekken.
Konsekvens: Nøytral
Ryddebeltet og bekkekryssing vil imidlertid medføre at vegetasjon i 8 m bredde blir permanent
ryddet for trær og busker, og i tillegg inntil 12 m midlertid avvirket mens vannledningen
etableres. Noe av kantsonen langs bekken vil bli fjernet både midlertidig og permanent, hvor
mye vil avhenge av detaljprosjekteringen av vannledningen.
Kantsoner langs vann og vassdrag har ofte viktige funksjonerer som leveområde for fugler og
insekter, kantsoner gir vern mot erosjon, ly og skygge for akvatiske organismer og strøfall
med næring til bekken. I dette tilfellet ligger bekken i skogs- og myrterreng, og den potensielle
negative konsekvensen av å fjerne en del av tre- og busksjiktet vil være betydelig mindre enn
om bekken hadde ligget i et jordbrukslandskap, langs vei eller andre områder med større fare
for avrenning, erosjon og manglende leveområder for arter som ellers søker tilhold i
restarealer som kantsoner langs vassdrag kan være.
Konsekvensen av tiltaket på kantsone vurderes å være nøytral til liten negativ.
Konsekvens: Nøytral til liten negativ.

Figur 24 Kart til venstre: Vannledning og turvei (grønn) ved bekk (blå strek) sørvest for Grønnlimyra.
Regulert bredde er 20 m hvorav bare 8 m blir permanent tiltak. De øvrige 12 m er midlertidig
anleggsbelte for etablering av vannledningen. Bilde til høyre:Området der løype vil krysse bekk. Foto:
Sweco.

Avbøtende tiltak:
• Kantsone langs bekk bør bevares så langt det er mulig både i anleggsfase og driftsfase.

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

•

4.4

datert: 07.02.18

I anleggsfasen bør det beskrives tiltak for å forebygge tilslamming og forurensning til
vassdrag. Tiltak legges inn i miljøplan.

Naturmiljø og biologisk mangfold
Naturtyper
Følgende registrerte naturtyper berøres fysisk av tiltaket:
• Taraldrud, rik sump og kildeskog i Assurdalen i Ski kommune (nr. 4 i Figur 3)
Dagens bredde og standard på turveien i Assurdalen skal beholdes, og ryddebeltet skal langs
denne traséen være 6 m i stedet for standard 8 m. Hensikten er å bevare mest mulig
vegetasjon i Assurdalen, og særlig i strekningen som berører sump- og kildeskogen. Det som
blir nytt er belysning. Konsekvensen av tiltaket for denne naturtypen og vegetasjonen i
Assurdalen vurderes å være nøytral til liten negativ da naturtypen bare blir berørt av et svært
begrenset ryddebelte og punkter til belysning.
Konsekvens: Nøytral til liten negativ.
Følgende naturtyper grenser til tiltaket men berøres ikke fysisk:
•
Snipetjern sør, rik sump og kildeskog (nr. 1 i Figur 3) i Oppegård kommune
•
Snipetjern, intakt lavlandsmyr i innlandet (nr. 2 i Figur 3) i Oppegård kommune
•
Myrertjern, rik sump og kildeskog (nr. 6 i Figur 3) i Oslo og Ski kommuner
•
Tårnåsen, gammel barskog (nr. 6 i Figur 3) i Oppegård kommune
•
Brunsås, rik sump og kildeskog (nr. 7 i Figur 3) i Oslo kommune
Opparbeiding av ny turvei, lyssetting, og bruk av lysløpene til helårsbruk vurderes å ikke få
konsekvenser av betydning for disse naturtypene. Bruken forventes å i hovedsdak følge
traseene og arealene tiltenkt rasteplasser. Det kan bli noe økt ferdsel i og slitasje på de
naturtypene som ligger nærmest ny trasé sammenlignet med i dag, f.eks den gamle
barskogen på Tårnåsen som ligger fint til på en høyde, men omfanget antas å ikke medføre
vesentlige negative konsekvenser. Sump- og kildeskogene forventes ikke å bli utsatt for
særlig slitasje da disse normalt ikke vil være veldig attraktive å oppholde seg i for vanlig
friluftliv. Konsekvensen for alle disse naturtypene vurderes i sum å være nær nøytral.
Konsekvens: Nøytral.
Miljøregistreringer i skog (MiS) – nøkkelbiotoper
Tre arealer med registrerte MiS-figurer, også kalt «nøkkelbiotoper», blir fysisk berørt av ny
lysløype. Disse tre ligger mellom Fløysbonnveien og Snipeåsen, se Figur 3. De to sørligste
figurene ligger innenfor eiendommene 49/171 og 49/1 og er beskrevet å inneha «eldre
lauvskogssuksesjon». Det andre arealene, som ligger oppe på Snipeåsen er beskrevet å
inneholde «liggende død ved». Ny skiløype vil etter planen gå gjennom begge disse
områdene. I dag er det eksisterende trakorvei i sørligste del og sti gjennom MiS-figuren i
nordligste del. Trærne i ryddebeltet vil bli fjernet og eventuelle liggende død ved (læger) i
traseén ryddet tilside.
Nøkkelbiotoper som ikke er konvertert til naturtyper etter DN håndbok 13 er ikke verdisatt.
Nøkkelbiotoper har imidlertid potensiale for å huse rødlistede arter av artsgrupper som lever
av død ved, insekter, sopp, skorpelav og fugl. Ifølge Landbruksdirektoratets MISkartleggingshefte er hele 150 rødlistede arter knyttet til stående død ved. Inntil 30% av MISfiguren med liggende død ved innenfor den registrerte nøkkelbiotopen på eiendommen 49/1
vil bli redusert som følge av permanent ryddebelte og midlertidig anleggsbelte for
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vannledningen. Når trær blåser overende eller brekker dannes et livsmiljø som er svært viktig
for sjeldne arter i norsk skog. Nedbrytningen av ved som ligger i kontakt med bakken vil
forløpe annerledes enn for stående død ved. I alt finnes det ca 360 rødlistearter knyttet til
liggende død ved. Dette utgjør ca 22 % av alle skoglevende rødlistearter. De tallmessig
viktigste organismegruppene er sopp (217 rødlistearter) og insekter (132 rødlistearter).
Mange moser har også levested på liggende død ved, og 20 – 25 arter (hvorav 9
rødlistearter) finnes utelukkende på råteved.
«Eldre lauvsuksesjoner» er ifølge MIS-kartleggingheftet et viktige miljø for en rekke insektarter
i trekronene, og for bakkelevende sopp og insekter. Ca 30 rødlistearter er knyttet til eldre
lauvsuksesjoner. Eldre osp er viktig for en del moser. Eldre lauvsuksesjoner er også viktige
levesteder for en rekke fugler. Inntil 20% av de to registrerte nøkkelbiotopene med eldre
lauvskogssuksesjon på eiendommene 49/1 og 49/171 vil bli redusert som følge av permanent
ryddebelte og midlertidig anleggsbelte for vannledningen.
Eventuelle rødlistearter i disse nøkkelbiotopen er ikke kartlagt, men konsekvensen for denne
nøkkelbiotopen vurderes å bli potensielt negativ.
Konsekvens: Negativ.
Øvrige MiS-figurer ligger innenfor arealer registrert som naturtyper og er dermed omtalt og
vurdert i forrige avsnitt.

Figur 25 Ny vannledningstrasé med permanent, belyst helårsløype berører registrerte
miljøregistreringer i skog som vist i denne figuren.

Truete og prioriterte arter
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Innenfor varslet planområde er det i Artskart og Naturbase registrert flere rødlistede planteog dyrearter. Mange av artene er registrert ved Snipetjen og blir ikke berørt av tiltaket.
Fugleartene som er observert innenfor utredningsområdet, både rødlistede og andre, benytter
deler av området til leve-/hekke-/næringssøkområde, men det er ikke kjent konkrete
reirlokaliteter. Fuglene er i utgangspunktet vant til ferdsel langs de eksisterende løypene og
turstiene da det er mye ferdsel her også i dag. Den nye traseen mellom Fløysbonnveien og
Oslo grense blir ny turvei og skiløype og vil sannsynligvis medføre økt ferdsel både sommer
og vinter, og kjøring med løypemaskin når det er snø vinterstid. Det går allerede stier her i
dag, motorferdsel med løypemaskin vil i all hovedsak foregå utenom hekkesesongen, og
konsekvensen for rødlistede fuglearter i driftsfasen vurderes å bli marginalt negativ.
Hogst av den nye traseen for vannledning og turløype mellom Fløysbonnveien og Oslo
grense kan forstyrre hekking for fugler som har reir i eller nært inntil traseen. Hogsten bør
derfor skje utenom hekketid.
Ingen av de registrerte rødlistede plante- og soppartene registrert innenfor varslet planområde
blir berørt av tiltaket, forutsatt at registreringen og kartfestingen er noenlunde riktig.
Ved eksisterende turvei forbi Myrertjern skal det bare settes opp belysning, og tiltaket
vurderes å ikke få noen konsekvenser for storsalamander registrert i tjernet.
Konsekvens: Nøytral.

Vilt
Elg og rådyr har tilhold innenfor utredningsområdet. I området er det betydelig ferdsel i dag,
og økt ferdsel kan medføre økt stress. Når det er dyp snø og liten mattilgang kan særlig rådyr
få problemer dersom de stadig blir forstyrret og må bruke energi på å flykte. På den annen
side kan det hende at ferdselen i større grad kanaliseres fra mindre stier til de opparbeidede
turveiene, slik at forstyrrelser langs mindre stier totalt sett minker. I sum vurderes
konsekvensen å være nøytral til liten negativ.
Konsekvens: Nøytral.
Fremmede skadelige arter
Fremmede arter spres på ulike måter, både naturlig ved frøspredning med vind eller dyr, eller
som følge av masseforflytning, ved at frø eller plantedeler fester seg til dekk, belter eller sko,
eller ved dumping av hageavfall. Opparbeiding av nye turtraseeer, masseforflytning og mer
ferdsel kan generelt medføre økt risiko for spredning av fremmede arter som kanadagullris,
russekål og hagelupin til nye steder i planområdet. Det er størst risiko for spredning i
anleggsfasen. Med forebyggende tiltak vil sannsynligheten for spredning kunne reduseres. I
driftsfasen vurderes konsekvensen å være nøytral sammenlignet med dagens situasjon.
Konsekvens: Nøytral.
Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12
Om § 8. (kunnskapsgrunnlaget)
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. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
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Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
Kunnskapsgrunnlaget om naturtyper og rødlistearter i tiltaksområdet anses tilfredsstillende.
Både Oppegård kommune og Ski kommune har tidligere gjennomført naturtypekartlegging i
flere omganger, og det har vært gjennomført skogsbruksplanleging med MiS-registreringer.
Naturbase og Artskart er også sjekket mht. naturtyper, rødlistede og svartelistede arter. Ulike
foreninger, biologer og hobbybiologer har lagt inn registreringer i Artskart. Store deler av
tiltaksområdet ble i tillegg befart av biolog i oktober 2017 (A. Myrmæl, Sweco). Det ble ikke
observert nye lokaliteter som vurderes å tilfredsstille krav til naturtype etter DN håndbok 13.
Tidspunktet for kartlegging av arter var imidlertid ikke godt egnet. Det vurderes imidlertid at
arealer innenfor varslet planområde som ikke allerede er definert som naturtyper eller
nøkkelbiotoper i hovedsak har trivielle arter og naturmiljø alminnelig i regionen. Det kan likevel
finnes rødlistearter av sopp, lav og moser knyttet til eldre skog og stående og liggende død ved
som ikke ligger innenfor registrerte naturtyper.
§ 9 Føre-var prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak”.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende, men det er en viss usikkerhet knyttet til
forekomst av reir og ev. rødlistearter knyttet til de to berørte MiS-lokalitetene ved Fløysbonn.
Det vurderes likevel at tiltaket ikke vil kunne medføre alvorlig eller irreversible skade på
naturmangfoldet.
Om § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.
Arealer innenfor utredningsområdet er i dag belastet på flere måter, herunder trafikkstøy og
luftforurensning fra E6, støy fra det vedtatte Politiets beredskapssenter, skogbruk,
kraftledninger, turveier, ferdsel, slitasje fra lekeområder, fremmede arter m.m.
Tilleggsbelastning i driftsfasen vil bestå av jevnlig rydding av løypetrasé for å holde denne fri
for trær og busker, vedlikehold av dekke, ferdsel av brukere, motorferdsel i forbindelse med
løypekjøring og vedlikehold. I noen grad kan også nevnes lysforurensning fra lysløype.
Tilleggsbelastningen vurderes å bli liten i forhold til 0-alternativet.
Om § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
Det anbefales å lage en miljøplan som beskriver tiltak for å hindre eller redusere
miljøbelastningen av tiltaket i bygge- og anleggsfasen. Planen og de avbøtende tiltakene skal i
samsvar med det etablerte prinsippet ”forurenser betaler” og § 11 i naturmangfoldloven
bekostes av tiltakshaver.
Om § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
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nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.
Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade av tiltaket på naturmangfoldet bør
vurderes i miljøplanen. Dersom byggherre, prosjekterende eller entreprenør blir kjent med nye
metoder underveis i arbeidet som bør benyttes for å redusere miljøbelastningen, bør dette tas
opp og drøftes fortløpende.
Avbøtende tiltak

4.5

•

Hogst i løypetrasé bør skje utenom hekketid ca. 15. april – 15. juli.

•

Tiltak mot spredning av fremmede arter i bygge og anleggsfasen legges inn i miljøplan.

•

En del stående og liggende død ved som må ryddes ut av traséene bør legges ved siden
av traseen slik at nedbrytingen kan fortsette og veden være potensielt levested for
rødlistede nedbrytere.

Grønnstruktur og landskap
Grønnstruktur
Med unntak av traseen fra Fløysbonnveien til Bjørndal (o_TS2 og o_TS3) ligger tiltaket langs
eksisterende veier i skogen. Hogsten langs ny trasé settes til maksimalt 8 meter. Fremtidig
hogst for å få gjennomført tiltaket vurderes ikke til å bryte med eksisterende grøntstruktur.
Konsekvens: Nøytral
Landskap
Tiltakene med vannledning, turvei og belysning er inngrep som vil bli gjort skånsomt i
terrenget og vil ikke etterlate seg permanente sår i form av store fyllinger og skjæringer. Grøft
for vannledning tilbakefylles og reetableres med vegetasjonsmasser for rask reetablering av
vegetasjon. Turvei legges på terreng med minimalt med inngrep da det er ønskelig for
turformålet at traseen er småkupert og variert. Turveien er også forsøkt plassert i utkanten av
landskapsrom der dette er mulig, nettopp for å understreke landskapets rom og karakter.
Belysningen etableres langs turveien og vil understøtte oppfattelsen av terrengformer og
landskapstrekk.
Konsekvens: Nøytral

4.6

Helse- og miljøforhold
Støy
I driftsfasen vil det bli noe behov for motorisert ferdsel for kjøring av skiløyper og nødvendig
vedlikehold av turstiene. Støy fra denne ferdselen vurderes å være marginal sammenlignet
med 0-alternativet.
Konsekvens: Nøytral.
Luftkvalitet og klimagassutslipp
Kilde til utslipp av partikler og klimagasser som følge av tiltaket vil være kjøring med
løypemaskinn for skiløyper og nødvendig vedlikehold av turstiene. Utslipp av partikler og
klimagasser fra denne ferdselen vurderes å være marginal sammenlignet med situasjonen i
utredningsområdet i dag.
Konsekvens: Nøytral.
Drikkevannkvalitet
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En viktig del av prosjektet er å etablere ny vannledning for å sikre vanntilførsel til Oppegårds
befolkning. Dette er positivt. Tiltaket vil ikke medføre forurensning til Gjersjøen som er
hoveddrikkevannskilde i dag.
Konsekvens: Positiv.
Jordforurensning
Tiltaket vurderes å bare kunne medføre marginalt med forurensning til jord i driftsfasen. Kilder
er uhell med løypemaskin, maskiner og kjøretøyer til vedlikehold av løypene som kan
medføre søl av drivstoff eller oljer. Videre har forskning påvist rester av fluor fra skismurning i
bakken under mye brukte skiløyper. Traseene er med unntak av den nye løypa mellom
Fløysbonn og Oslo grense også utsatt for samme type potensiell forurensning i 0-alterantivet,
og konsekvensen vurderes samlet sett å bli tilnærmet nøytral.
Konsekvens: Nøytral
Elektromagnetisk stråling
Ingen endring sammelignet med dagens situasjon.
Konsekvens: Nøytral

4.7

Lokalklima
Ingen endring sammenlignet med dagens situasjon.
Konsekvens: Nøytral

4.8

Eierforhold
Ingen endring sammenlignet med dagens situasjon.

4.9

Eksisterende bebyggelse og anlegg
Ingen endring sammenlignet med dagens situasjon.
Konsekvens: Nøytral

4.10 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen av de automatisk fredete kulturminnene blir direkte berørt av ny løypetrasé,
vannledning eller eller utvidelse av eksisterende trasé. Seks registrerte kulturminner ligger
imidlertid i eller inntil eksisterende traséer:
•

Oldtidsveien mellom Fløysbonn og Grønliåsen krysser i dag Turveien mellom Ødegården
og Åsland ved Hellerasten (se rød pil fig. 26. Turveien mellom Ødegården og Åsland skal
reguleres med et ekstra ryddebelte på 8m i dette partiet. Ryddebeltet blir bredere enn
dagens situasjon, men vurderes ikke å medføre konsekvenser der det krysser
oldtidsveien.
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Steinalderboplassen ved
eksisterende turvei
Ødegården-Åsland, som ble
registrert i desember 2017,
ligger på nordsiden av
turveien, tett inntil.
Kulturminnet berøres ikke
direkte av at det anlegges
skiløypetrasé på sørsiden
av turveien.
Fylkeskommunen har
foreløpig satt en
sikringssone på 5 m rundt
kulturminnet, og
eksisterende turvei ligger
innenfor sikringssonen. En
svært liten del av ny trasé
kan også bli liggende
innenfor sikringssonen.Det
innebærer at underlaget
kan bli jeg\vnet og at det
kan bli lagt bark eller grus.
Konsekvensen for
selvekulturminnet vurderes
å bli tilnærmet nøytral. En
positiv konskvens er at
kulturminnet som følge av
planarbeidet nå er registrert
og kan gjøres kjent for
publikum.

•

Ved eksisterende trasé mellom Kloppa og Åsland i Ski kommune ligger to kulturminner
som er direkte berørt, (se røde piler i Figur 22). Dette er en fangslokalitet med dyregraver
på begge sider av turveien ved vannskillet i Assurdalen, ID114125-3, og hulvei mellom
Assurdalen rett nord for Kloppa og Gudebildet ID 76286-1. Begge er automatisk fredet.
Ryddebeltet skal være 6 m, og det skal etabelres belysning. Utover dette blir det ingen
endring sammenlignet med dagens situasjon. Som forebyggende tiltak forutsettes det at
mastepunktene for belysning ikke settes innnefor sikringssonen for disse kulturminnene
og at dette nedfelles i bestemmelene. Det er etablert vannledning, skiløype og turløype i
Assurdalen med ferdsel og nødvendig vedlikehold i dag. Forutsatt at lysmastene ikke
etableres innenfor sikringssonene vil tiltaket ikke medføre konsekvenser for disse to
kulturminnene.

•

Ved eksisterende trasé mellom Kloppa og Taraldrudåsen i Ski kommune ligger to andre
kulturminner som ved eksisterende trasé (se røde piler i Figur 22). Dette er en hulvei
med en rydningsstreng på sørvestsiden av turveien (fredet) og rydningsrøyslokalitet
nordøst for turveien mellom Kloppa og Taraldrudhytta (nyere tids, ikke fredet).
Ryddebeltet skal være 6 m, det skal ikke etableres belysning, og situasjonen vurderes å
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bli tilsvarende som i dag. Tiltaket vil derfor ikke medføre konsekvenser for de to
kulturminnene langs denne traséen.
Ingen andre av de foreløpig registrerte kulturminnene blir direkte berørt. Økt ferdsel som følge
av nye og bedre turløyper kan medføre økt slitasje på kulturminner i nærområdet generelt,
men situasjonen vurderes ikke bli vesentlig anneledes enn den er i dag.
Denne utredningen er foreløpig inntil det foreligger endelig rapport fra supplerende
kartlegging fra Akershus fylkeskommune.
Konsekvens for alle kulturminner: Nøytral.
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Figur 26 Registrerte kulturminner ved løypetraseene.

Avbøtende tiltak
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Lysmaster skal ikke settes innenfor sikringssonen for fredede kulturminner.
Det anbefales at det nyregistrerte kulturminnet, steinalderboplassen ved turveien
Ødegården-Åsland, skiltes eller merkes slik at det blir kjent for publikum.

4.11 Trafikkforhold
En utvidelse av lysløypenettet vil kunne føre til økt trafikk på grunn av nye brukere. Det antas
at den økte trafikken vil fordeles på flere av de nevnte atkomstveiene, men at den ikke vil
være så stor at den påvirker kapasiteten på veinettet eller trafikksikkerhet for myke trafikanter.
Kollektivdekningen er svært god i deler av området, grunnet korte gangavstander og hyppige
avgangsfrekvenser, noe som avlaster biltrafikken og parkeringsbehovet. Man kan også bruke
sykkel relativt enkelt for å komme seg til lysløypenettet, og dette gjelder også for lokalbeboere
som ønsker å gå til fots. For mange av nettets brukere vil det derfor være relativt enkelt å
komme seg dit uten bruk av bil, og det er trolig ikke noe behov for å utvide eksisterende
parkeringsplasser.

4.12 Kommunalteknisk infrastruktur
Vannforsyning
Tiltaket bidrar til å sikre Oppegård vannforsyning selv om eget vannverk ikke kan levere vann.

4.13 Idrett og friluftsliv
Tiltaket går ut på å etablere sammenhengende helårs lysløypenett mellom Oppegård sør og
til løypenett fra Oslo grense. Videre skal ryddebelte på nye og eksisterende løyper i
planområdet bidra til at mer snø faller på bakken i løypetraseen og ikke blir liggende på
trærne. Snødybden på bakken vil øke som følge av ryddingen, løypeforholdene vil forbedres
og kanskje forlenger dette skisesongen. Løyper skal bli belyst slik at det er mulig å ferdes
uten hodelykt og oppleves tryggere når det er mørkt. Etablering av rasteplasser kan gjøre det
mer attraktivt for familier med små barn, eldre eller personer med dårlig kondisjon å komme ut
og ha slike plasser som turmål.
Tilrettelegging vil etter trolig få flere ut for å være fysisk aktive og kanskje være i aktivitet
oftere. Dette er veldig positivt i et folkehelseperspektiv. For mye tilrettelegging og økt ferdsel
kan av enkelte oppleves å gå utover mulighet for rekreasjon med stillhet og ro, men i
nærområdene til tett befolkede områder, kan man i mindre grad forvente stillhet og ro som
man kan oppleve lengre inn i marka. Konsekvensen for idrett og friluftsliv vurderes samlet sett
å bli stor positiv.
Konsekvens: Stor positiv.

4.14 Barne- og unges oppvekstsvilkår
Etablering av løypenettet vil ikke fysisk berøre viktige steder for barns lek så langt vi kjenner
til. Adkomst til lekeområdene i skogen nær bebyggelsen på Ødegården, Hellerasten og
Tårnåsen kan oppleves tryggere og bli mer tilgjengelige når løyper og turstier som ikke er
belyst i dag, blir belyst. Dette kan oppleves positivt.
Skolene og barnehagene i nærområdet får flere tilgjengelige, bedre og opplyste løyper, flere
rasteplasser, og dette kan gjøre det lettere og mer attraktivt å gjennomføre skidager og ha
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utegym. Videre kan det oppleves mer attraktivt for barn og unge å gå på ski og fottur i fritida
når det er gode løyper med belysning i kort avstand fra bebyggelsen.
Konsekvens: Positiv.

4.15 Universell utforming
Tiltaket tilfredsstiller kravene til veibredde (min. 1,4 meter) og underlag (fast dekke/ pakket
grus).
Krav til føringskant (overgang mellom fast sti og vegetasjon) og fri høyde (2,25 meter)
tilfredsstilles, dog vil kun føringskant være mulig å oppnå når det er snøfritt. Det at veien blir
belyst er et viktig avbøtende tiltak for svaksynte.
Det er ikke mulig å møte krav til universell utforming med tanke på stigningsforhold for alle
strekningene i tiltaket. Kravet for turveier ligger på 1:12, unntaktsvis 1:10, noe som
tilfredsstilles de aller fleste steder, men vi vil også få noen få kneiker som er en god del
brattere enn dette her.
Med anleggelsen av opplyste helårs turveier vil fremkommeligheten i marka bedres
betraktelig, både for svaksynte og bevegelseshemmede. Områder som tidligere har vært helt
utilgjengelige for mange vil med dette tiltaket bli lettere tilgjengelig for en betydelig økt
brukergruppe selv om ikke alle formelle krav tilfredsstilles.
Konsekvens: Positiv

4.16 Samlet vurdering av konsekvenser
For friluftlivet vurderes konsekvensen av helårs turløyper å være stor positiv. Videre vil det
være positivt at løyper blir mer tilgjengelige ved at turveiene får et gruset eller barket underlag
og blir belyst, selv om terrenget er slik at de ikke kan gjøres fullt ut universelt utformet. Ny
vannledning vil trygge drikkevannsforsyningen for Oppegårds innbyggere, og dette er positivt.
På den negative siden vil tiltaket medføre at noen mindre arealer dyrka mark, dyrkbar mark
og produktiv skog går tapt til turveiformål. Videre vurderes det å kunne bli noen mindre
negative konsekvenser for naturmangfold i form av mindre arealbeslag, inngrep i kantsone
ved kryssing av bekk og noe økt forstyrrelse av dyrelivet. Fordelene for friluftslivet og
samfunnets drikkevannforsyningen vurderes å være større enn ulempene ved tiltaket, og
samlet konsekvens vurderes å være liten positiv.
Tabell 7 Konsekvenstabell.
Tema
Landbruk
• Dyrka jord
•

Dyrkbar jord

•

Skog

Vannmiljø og vassdrag
• Vannkvalitet
• Kantsoner
Naturmiljø

Kommentar

Konsekvens

2,6 daa av to mindre teiger går tapt
til turvei.
Noe dyrkbar mark blir omregulert
fra LNF til turvei.
79 daa skog legges beslag på til
turveier og ryddebelte i Oppegård
kommune
6 daa i Ski kommune
Noe kantsone langs en bekk må
fjernes permanent og midlertidig
-

Liten negativ
Nøytral til liten negativ

Liten negativ
Nøytral
Nøytral
Nøytral til liten negativ
-
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•

Naturtyper

•

Miljøregistreringer i skog
(MiS)/nøkkelbiotoper
• Truete og prioriterte arter
• Vilt
• Fremmede skadelige arter
Kulturminner
• Automatisk fredete
• Nyere tids kulturminner og
kulturmiljø
Helse og miljøforhold
• Støy
• Luftkvalitet og klimagassutslipp
• Jordforurensning
• Drikkevann
Idrett og friluftsliv
Barn og unges oppvekstsvilkår
Grønnstruktur
Landskap
Universell utforming/ tilgjengelighet
for alle

SAMLET

Naturtype i Assurdalen berøres,
men svært begrenset.
Øvrige naturtyper.
Ny trasé går gjennom tre registrerte
nøkkelbiotoper
Økt ferdsel
-

Ny vannledning
Tilrettelegging for helårs fysisk
aktivitet utendørs
Mer attraktivt for fysisk aktivitet i
nærområder
Tilfredsstiller mange, men ikke alle
formelle krav til UU. Vurderes
uansett å gi en meget økt
tilgjengelighet inn i områdene.
Stor positiv konsekvens for friluftsliv
og tilgjengelighet, og noen mindre
negative konsekvenser for landbruk
og naturmangfold. Samlet
konsekvens vurderes å være i sum
å være liten positiv.

datert: 07.02.18

Nøytral til liten negativ
Nøytral
Negativ
Nøytral
Nøytral til liten negativ
Nøytral
Nøytral
Nøytral
Nøytral
Nøytral
Nøytral
Positiv
Stor positiv
Positiv
Nøytral
Nøytral
Positiv

Liten positiv

4.17 Samfunnssikkerhet og beredskap (ROS)
Naturrisiko
Det er vurdert at det er en lav risiko for elveflom og skog- eller gressbrann. Assurbekken kan
oversvømmes i sør og resultere i redusert fremkommelighet på en liten strekning av
løypetraseen. En eventuell skogbrann vil gjøre løypetraseen utilgjengelig for en periode.
Samtidig vil innånding av røyk kunne medføre skade, men det forventes ikke at mennesker vil
oppholde seg i området ved en eventuell skogbrann. En av løypealternativene mellom
Taraldrud og Kloppa er en bratt bakke med en krapp sving i bunnen av bakken. Denne bakken
kan medføre en risiko ved utforkjøring på ski vinterstid. Bakken bør derfor merkes med skilt for
å gjøre skiløpere oppmerksomme på bratt bakke, og terrenget tilpasses så langt det er
hensiktsmessig. Hyppigere ekstremnedbør kan medføre en viss risiko for økt slitasje på
løypetraseen som følge av at kraftig regnvær kan føre til dannelse av grøfter/erosjon i selve
traseen. Dette vil medføre økt behov for vedlikehold av løypenettet. Klimaendringer fører til
flere vekslingsdøgn mellom frost og mildvær vinterstid. Dette kan føre til glatte gangstier og
skiløyper som videre kan føre til personskader som følge av fall. Det kan ikke forventes at
løyper i Marka gruses, men heller at folk skor seg etter forholdene.
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Sårbare naturområder og kulturmiljø
Dette er nærmere beskrevet og risikoer er vurdert i konsekvensutredningen.
Teknisk og sosial infrastruktur
Det er ikke forventet at tiltaket vil ha noen risiko for teknisk og sosial infrastruktur. Det
forutsettes at det er tilstrekkelig el-forsyning i området til å dekke det nye lysløpenettet.
Virksomhet og drift
Lysløpetraseen krysser på bru over E6 to steder. Det ene alternativet vil gå parallelt med veien
et lite stykke ved Taraldrud. Det forventes at denne biten av traseen vil bli påvirket av støy og
støv fra E6. Det er forventet at dette vil medføre en svært liten risiko for brukere av
løypetraseen da det kun gjelder en liten del av denne. Det er og vurdert å være en liten risiko
for ulykker med farlig gods langs samme del av løypetraseen.
Løypetraseen vil passere under høyspent på tre punkter. Det er ikke forventet at dette vil ha
noen negativ påvirkning på løypetraseen eller brukere av denne i driftsfasen. I anleggsfasen
må det tas forholdsregler slik at oppsett av lysstolper ikke kommer i konflikt med eksisterende
høyspent.
Området er ikke spesielt utsatt for trafikkulykker for gående og syklende.
Sabotasje og terrorhandlinger
Lysløypetraseen i seg selv er ikke vurdert å være et mål for sabotasje eller terror, men
beredskapssenteret på Taraldrud er et sabotasje-/terrormål. I ROS for beredskapssenteret er
det skrevet at prosjektet gjennomfører en egen risikovurdering for dette, og det vises dermed
til denne for ytterligere informasjon.
Se vedlagte ROS-analyse.
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5 Forhold til rammer,
retningslinjer og andre planer
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Nasjonale føringer og retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging
Retningslinjenes formål er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging
etter plan- og bygningsloven. 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.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Med retningslinjene i forbehold, tilstrebes det å oppnå samordning av areal – og
transportplanlegging slik at løsningene fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn, god trafikksikkerhet og
effektiv trafikkavvikling.
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Planområdet ligger innenfor Marka, og er underlagt 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.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev datert 06.05.2016 gitt tillatelse til oppstart av
arbeid med reguleringsplan. I tillatelsen fra Fylkesmannen er dette formålet nærmere fulgt opp.
Det legges der særlig vekt på at følgende sider ved saken vurderes:

•

Virkninger for andre kultur- og samfunnsverdier
Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene også for øvrig friluftsliv,
naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur- og kulturmiljø med
kulturminner. Hensynet til flerbruksprinsippet skal vurderes og beskrives.

•

Terrengtilpasning
Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst
mulig terrenginngrep og landskapsmessig eksponering.

•

Virkninger for naturmangfoldet
Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede
arter og naturtyper eller verdifulle naturtyper som berøres av tiltaket, må utredes
og vurderes i tråd med naturmangfoldlovens §§ 8-12, jfr. § 7.

5.2

Regionale føringer og retningslinjer
•
•
•
•
•
•

5.3

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030
Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion 2016-2021
Klima- og energiplan Akershus 2011-2014
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, vedtatt 2015
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018
Samferdselsplan for Akershus 2016-2025

Kommunale føringer og vedtak
Kommuneplan Oppegård 2011-2022
I kommuneplanen i Oppegård inngår planområdet i område avsatt til arealformål landbruks-,
natur og friluftsformål samt reindrift (LNFR). I kommuneplanen er eksisterende turvei mellom
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Hellerasten og Åsland (tverrveien), trase øst for Tårnåsen skole og Fløysbonnveien mellom
Fløysbonn gård og kommunegrensen i sør planlagt som fremtidige sykkelveier.

Kommuneplan Ski 2011-2022
I kommuneplanen for Ski inngår planområdet i område avsatt til arealformål landbruks-, natur
og friluftsformål samt reindrift (LNFR) med båndleggingssone – båndlegging etter lov om
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). Deler av planområdet nærmest
E6 ligger innenfor rød og gul støysone.
Sikringssone: Andre sikringssoner
Bestemmelseshjemmel: Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer.
Reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplaner som blir berørt i Oppegård og Ski kommune:
Tabell 8 Oversikt over gjeldende reguleringsplaner
Kommune
Oppegård

Plannavn
Tårnlia og Hellerasten

PlanID
4913

Vedtaksdato
22.08.1968

Arealformål
Turvei, off. friområde,
blokkbebyggelse, landbruksområde

Oppegård

HP05 Ringnes –
Oslogrense, Assurtjern –
Oslogrense

R494800

06.02.2002

Turvei

Oppegård

Turvei Kongeveien –
Oldtidsveien ved
Ødegården

2007009

27.06.2011

Turvei

Oppegård

Follobanen

2011002

08.05.2013

Ski

E6 og turveger, parsell
Assurtjern – Oslo grense

217

30.01.2002

Trasé for jernbane (vertikalnivå 1
under grunnen - tunnel)
Turvei, jord- og skogbruk

Ski

Tverrslagtunnel ved
Åsland

201212

11.04.2014

Bane (vertikalnivå 1 under grunnen
– tunnel)

Temaplaner
• Klima- og energiplan
• Temaplan for forvaltning og vern av kulturminner og kulturmiljøer
• Sykkelstrategi for Oppegård/Ski
• Temaplan for trafikksikkerhet
• Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø
• Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
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Planprosess og videre fremdrift
Planprosessen og videre fremdrift kan sammenfattes slik:
Tabell 9 Oversikt over planprosessen
Behandlingstrinn

dato

Oppstart av planarbeid varsles og forslag til planprogram legges ut til høring

1. juni 2017

Åpent møte om forslag til planprogram

14. juni 2017

Planprogram fastsettes av Utvalg for miljø og plan (Oppegård)
Planforslag med konsekvensutredning behandles i Utvalg for miljø og plan (Oppegård)

5. september 2017
Mars 2018

Planforslag legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker

Vår 2018

Åpent møte om planforslag med konsekvensutredning

Vår 2018

Områderegulering vedtas

*

Planvedtaket kunngjøres

*

*avhengig av innholdet i merknader og evt. innsigelser og klager

Etter det offentlige ettersynet vil innkomne merknader fra offentlige myndigheter,
organisasjoner og private bli gjennomgått og vurdert. Merknadene vil bli behandlet politisk i
saken om planvedtaket (2. gangs behandling av planforslaget). Etter at planen er vedtatt i
kommunestyret, annonseres planvedtaket.
Planvedtaket kan påklages innen en gitt frist (minst 3 uker). Klage over reguleringsvedtak
behandles i henhold til pbl. § 1-9. Det gjøres oppmerksom på at kalgen kan gis utsettende
virkning på iverksettingen av hele eller deler av planen.
I tilfelle overordnete myndigheter skulle fremme innsigelse mot planen vil det før 2. gangs
behandlingen av planforslaget drøftes innsigelsespunktene med de berørte myndighetene for
å løse saken i minnelighet. Fører ikke dette frem, bestilles mekling med de berørte
myndighetene hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Planprosessen kan slik ta lengre tid enn
forespeilet ovenfor.

6.2

Informasjon
Ytterligere informasjon om planarbeidet kan fås her:
• Oppegård kommune
Postboks 510
1411 Kolbotn
tlf. 66 81 90 90,servicekontoret@oppegard.kommune.no
• www.oppegard.kommune.no

Ved det offentlige ettersynet vil papirutgave av planforslaget legges ut på servicekontoret i
rådhuset og i biblioteket i Kolben. Det vil også bli invitert til åpent informasjonsmøte i
høringsperioden.
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7 Vedlegg
7.1

Varsel om oppstart og kopi av innkomne merknader

7.2

Notat om trafikale vurderinger
Sweco, datert 07.02.2018

7.3

Risiko- og sårbarhetsanalyse,
Sweco, datert 31.01.2018
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Innkomne merknader til planoppstart
Nedenfor refereres innkomne merknader til varsel om planoppstart og forslag til
planprogram. Merknadene følger som vedlegg.

Offentlige myndigheter
Fylkesmannen i Oslo- og Akershus
Fylkesmannen viser til sitt brev av 6.5.2016 der de ga tillatelse til oppstart av planarbeid i marka.
I tillatelsen er det listet opp en rekke forventninger som det videre planarbeidet må legge særskilt
vekt på. Hva som er gjort må fremkomme ved offentlig ettersyn av planen. Fylkesmannen har i
sin tillatelse kommentert trasébredden for løypenettet, og stiller spørsmål til om det er nødvendig
med en ryddebredde på 6-8 meter. Kan behovet dekkes med en enklere løsning? Fylkesmannen
påpeker at sammen med brukernes behov må flerbruksprinsippet og faglig kunnskap om
terrengtilpasning, landskapsvirkning og biologisk mangfold være førende for trasévalg og
utformingen av selve traseen.
I merknaden skriver fylkesmannen at de ikke vil kunne anbefale at løypene stadfestes etter
markaloven dersom det ikke er foretatt en grundig vurdering rundt traseenes utforming og
plassering.

Forslagsstillers kommentar
Ryddebredden på 6-8 meter er bredden som skal til for å sikre tilstrekkelig natursnø i traséen
vinterstid. Det er også den bredden som er nødvendig for å tilfredsstille krav til
spillemiddelfinansiering. Opparbeidet bredde på traséen er 3 meter grusvei med tilsådde skuldre.
Der løypene går parallelt med eksisterende turveier vil løypene fremstå som gress- eller
barkdekkede traseer. Det er nødvendig å forsterke grunnen for å kunne benytte tråkkemaskin til
preparering av skiløypene. Ved valg av traseer har en sett etter linjeføringer som er tilpasset
skogsdrift, hensiktsmessighet for skiløpere, terreng og naturlige lysninger i skogen. Hensynet til
biologisk mangfold og kulturminner er utredet i konsekvensutredningen. Konklusjonen er at planen
har konsekvenser for naturmiljø. Det er foreslått tiltak for å minimere negative virkninger. Dette er
temaer som er grundig drøftet i plansaken. Der traseene ikke følger eksisterende turveier er det
regulert en bredde på 20 meter for å gi rom for justeringer av traseen slik at den blir liggende godt i
terrenget. Det vil fremdeles være et godt tilbud av ulike stityper i området, slik at det fremdeles
finnes kronglete stier der en kan undre seg, som Knut Hamsun i Markens grøde.

Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen skriver i sin merknad at det innen planområdet er flere kjente automatisk fredete
kulturminner, samt kulturminner som ikke har endelig avklart vernestatus. I det videre planarbeidet
må det tas hensyn til disse. Det kan også være områder innenfor planen som kan ha potensiale for
funn av automatisk fredete kulturminner. Det kan bli aktuelt å gjennomføre en arkeologisk
registrering når traséene er ytterligere konkretisert. En endelig uttalelse vedrørende dette gis når
planen legges ut til offentlig ettersyn. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids
kulturminner. Det minnes om at pilegrimsleden går gjennom planområdet.

Forslagsstillers kommentar
Det er bestilt en kulturminneundersøkelse fra fylkeskommunen. Så langt viser
undersøkelsen at det er en steinalderboplass i planområdet som ikke har vært registrert
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tidligere. Planforslaget vil justeres før 2.gangs behandling dersom en skulle støte på
ytterligere kulturminner.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen innvendinger til det igangsatte planarbeidet, og synes det er positivt
at planområdet også inkluderer Oslo og Ski for å knytte lysløypenettet sammen utover
kommunegrensen. Til planprogrammet har Statens vegvesen følgende innspill til de tema som
skal utredes:

•
•

Det bør vurderes om det er behov for flere forbindelser på tvers
(vest-øst) fra boligområdene til løypenettet som går sør-nord
Utfartsparkering bør i hovedsak skje ved sambruk av allerede etablerte
parkeringsplasser

Forslagsstillers kommentar
Terrenget og hensyn til kulturminner gjør at det ikke er lagt inn forbindelser på tvers ut over den
allerede eksisterende turveien og Fløysbonnveien. Rådmannen er enig i at utfartsparkering bør
skje ved sambruk av etablerte parkeringsplasser, og har ikke lagt til rette for flere
parkeringsplasser i planforslaget.

Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg skal på vegne av staten ved Forsvarsdepartementet (FD) påse at annen offentlig og
sivil virksomhet ikke kommer i konflikt med forvarets grunneiendommer, bygg og anlegg.
Merknadshaver skriver at en ikke kan se at planarbeidet eller planprogrammet vil komme i konflikt
med forsvarets interesser på nåværende tidspunkt.

Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE viser til sin sjekkliste der tema innenfor NVEs forvaltningsområder listes opp. Sjekklista gir
en oversikt over når og hvordan ulike tema skal inn i reguleringsplaner. Merknadshaver skriver at
de skal ha forslaget til reguleringsplan når det legges ut til offentlig ettersyn dersom planarbeidet
berører noen av temaene i sjekklista.

Forslagsstilllers kommentar
Skredfare og flomfare er et av temaene er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen. I perioder kan
deler av løypenettet stå under vann, men det er ikke forbundet med risiko ut over at løypene kan
ta skade.

Kommunalt råd for funksjonshemmede i Oppegård
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Nye lysløyper bør gjøres tilgjengelige for alle grupper av befolkningen. Rådet ber om at det
spesielt tas hensyn til følgende forhold i den videre planleggingen:

•
•
•

Det må tilrettelegges for handikap-parkering på de anviste parkeringsplassene
Fremkommelighet for alle deler av befolkningen, både med tanke på
stigning, dekke og ledelinjer
Installasjoner som øker bruksverdien, som for eksempel fiskeplasser,
baderamper, toaletter, sittebenker, grillplasser og gapahuker, og at disse er
tilgjengelig for alle.

Forslagsstillers kommentar
Universell utforming er omtalt i planforslaget, og det er foreslått bestemmelser som er
hensiktsmessige for den hovedbruk løypene er tenkt å ha. Det er bra dekning av hc-plasser
ved blant annet Tårnåsen skole. Fremkommelighet i lysløypenettet er ikke fullt så enkelt når
det kommer til stigningsforhold. Sørmarka er svært kupert, og hensyn til landskap, biologisk
mangfold og grunneierinteresser vil gjøre det krevende å tilrettelegge for stigningsforhold som
imøtekommer krav til universell utforming. Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til
rette for skiløyper, og en viss variasjon i stigningsforhold er ønsket. Selve grusveien med
gresslagte kanter vil sommerstid fremstå som en naturlig ledelinje. Vinterstid vil skisporet
være ledelinje. Det er satt krav om etablering av rasteplasser, og at de skal være tilgjengelig
og brukbare for alle.
Bane NOR
Bane NOR viser til at del av planområdet er i nærheten av deres anleggsområde på Åsland.
Det vil være støy og vanskelige atkomstforhold i byggeperioden for Follobanen. Utover det har
de ingen merknader.

Bedrifter, foreninger og organisasjoner
Hafslund nett
Hafslund nett har oversendt generelle restriksjoner for kraftledningen som går gjennom
planområdet.
Forslagsstillers kommentar
Forholdet gjelder planen i Ski kommune.
Skiforeningen
Muligheter for kortreist hverdagsfriluftsliv er en viktig bidragsyter for folkehelsen. Med den
planlagte utbyggingen av lysløypenettet vil flere oppleve kort avstand til skimulighetene.
Merknadshaver er positiv til den foreslåtte trasébredden, og påpeker viktigheten av god
standard på bruksbredden slik at løypene kan prepareres allerede fra ca. 10cm snødybde.
Den foreslåtte standard på traséene vil sikre friluftsmulighetene på sykkel og til fots i
sommerhalvåret.
Skiforeningen ber om at de blir invitert med i vurderingen av trasévalg og utførelse for de nye
lysløypene. Avslutningsvis påpeker de at et kritisk punkt for å koble sammen lysløypene i Oslo
og Oppegård med løypene i Ski er kryssing av E6. De viser til sin uttalelse til forslag til
reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter.
Forslagsstillers kommentar
Forslagsstiller ønsker å fortsette det gode samarbeidet med Skiforeningen, og har behov for
både den lokalkunnskap og fagkunnskap foreningen besitter i utviklingen av prosjektet.
Skiforeningen har vært rådgiver ved valg av traséer.
Forum for natur og friluftsliv
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Forum for natur og friluftsliv sier i sin merknad at de støtter forslaget til reguleringsplan for utvidelse
av løypenettet. De er positive til at lysløypenettet i Ski, Oslo og Oppegård kommune blir slått
sammen, og at det leggs til rette for helårsbruk.

Forslagsstillers kommentar
Forslagsstiller setter pris på at planidéen ble godt mottatt, og ser frem til et videre godt samarbeid om
gjennomføring av prosjektet.

Oppegård Turlag
Oppegård turlag er positive til områdereguleringen. Merknadshaver skriver at løypenettet ligger i et
område som kan bli svært støybelastet som følge av etablering av beredskapssenteret. Utvikling av
lysløypenettet vil gjøre det mulig å være fysisk aktiv i perioder hvor støynivået forhåpentligvis er
akseptabelt. Turlaget er positive til at løypenettet tilrettelegges for helårsbruk.
Merknadshaver påpeker at det er flere sårbare naturtyper i området, og at en i det videre arbeidet
må ta hensyn til disse områdene. Turlaget har for øvrig ingen sterke oppfatninger om hvilke
traseer som velges.
Forslagsstillers kommentar
Hensynet til naturtyper og eventuelle konsekvenser og avbøtende tiltak er redegjort for i
konsekvensvurderingen.

