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Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Follobanen
Beredskapsplass og kryss på E6 ved Åsland
Detaljregulering med konsekvensutredning
Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Figur 1 – Planområdet i Oslo og Ski kommuner
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Sammendrag
Massene fra Follobanetunnelene tas ut via tverrslag ved Åsland. Reguleringsplan for Follobanen, vedtatt
28.8.2013 tilrettelegger for etablering av et stort rigg- og anleggsområde ved det nedlagte steinbruddet på
Åsland. I reguleringsplan for utvidet riggområde ved Åsland, vedtatt 3. september 2014, er det tilrettelagt
for at terrenget løftes i området nord for Holstad gård, og dermed blir bedre tilpasset planlagt fremtidig
byutvikling på Gjersrud-Stensrud. Imidlertid vil Jernbaneverket ta ut langt mer masser fra tunnelene enn
det som kan deponeres innenfor vedtatte reguleringsplaner, og har som en ansvarlig offentlig
samfunnsaktør sett på muligheten for å redusere transportbehovet ved å gjenbruke massene lokalt på
Åsland og samtidig legge forholdene enda bedre til rette for fremtidig byutvikling på Gjersrud-Stensrud.
Jernbaneverkets reguleringsplanforslag for ytterligere oppfylling er slått sammen med forslaget til
områderegulering for Gjersrud-Stensrud (forslagsstiller PBE), saksnummer 201000876. Forslag til
områderegulering forventes lagt ut til høring våren 2015.
Den omfattende terrengoppfyllingen krever at nåværende Åsland-kryss på E6 må endres.
Områderegulering for Gjersrud-Stensrud forutsetter en bro over E6 med forbindelse til Bjørndal.
Dette planprogrammet beskriver det planlagte planarbeidet for et nytt kryss som hovedatkomst til
Gjersrud-Stensrud området inkludert en mulighet for veiforbindelse til Bjørndal. Jernbaneverket har tatt
ansvar for å utarbeide planforslaget for det nye krysset, og står som forslagsstiller. Krysset vil delvis ligge i
Oslo kommune og delvis i Ski kommune og vil kreve reguleringsplaner i begge kommuner. Tiltaket vil
berøre Marka i Ski kommune. Det er gitt tillatelse til planlegging i brev datert 8. desember 2014 fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Planområdet er på totalt 180 daa hvorav 116 daa ligger i Oslo
kommune og 64 daa ligger i Ski kommune.
Det er i forarbeidet til planforslaget utarbeidet tre skisser til alternative løsninger for kryss med E6 på
Åsland; (1) dagens kryssløsning, (2) ombygging av dagens kryss med bro over E6, og (3) nytt kryss
kombinert med bro til Bjørndal. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har forkastet de to første
alternativene og har lagt nytt kryss sør for dagens kryss til grunn for revisjonen av områdeplanen for
Gjersrud-Stensrud. Tiltaket vil derfor ikke ha alternativer utover 0-alternativet.
Hovedproblemstillinger ved tiltaket er tilpassing til fremtidig byutvikling, sikring av Jernbaneverket og
Oslo kommunes behov for drift av sine anlegg, sikre fremkommelighet for kollektivtrafikk, sikre gode
løsninger for gående og syklende, samt sikre atkomsten til Marka fra tilgrensende områder. Viktige
utredningstemaer vil være; vegtrafikkstøy, trafikksikkerhet og fremkommelighet, biologisk mangfold,
friluftsinteresser og landskapsmessige og estetiske forhold.
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I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrifts § 3, jf.
vedlegg II - a) skal det utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område
etter Markaloven §11.
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DEL 1 MÅL OG RAMMER
1.1

Innledning

Tiltaket er en endring av et tiltak som skal utredes etter Vedlegg I i Forskrift om konsekvensutredninger
etter Plan- og bygningsloven. Endringen er imidlertid ikke så omfattende at den utløser krav om utredning.
Imidlertid omfatter deler av tiltaket i Ski kommune arealer som er vernet etter Markaloven § 11. Tiltaket i
Ski kommune skal derfor utredes i henhold til forskriftens § 3, Vedlegg III – a). Siden beboere i nærheten
av tiltaket i Oslo bruker Marka i Ski, er det forslagstillers oppfatning at planprogrammet utarbeides som et
samlet dokument som dekker tiltaket både i Oslo og Ski kommune. Planprogrammet legges ut til offentlig
ettersyn samtidig med varsling av oppstart av arbeidet med detaljregulering med konsekvensutredning i
begge kommuner. Det er Ski kommune som er myndighet hva angår behandlingen av planprogrammet.
1.1.1. Bakgrunn
Reguleringsplan for Follobanen, vedtatt 28.8.2013 tilrettelegger for etablering av et rigg- og anleggsområde ved det nedlagte steinbruddet på Åsland. Da Jernbaneverket besluttet å gjennomføre tunneldriften
for Follobanen basert på bruk av fire tunnelboremaskiner (TBM) som skal operere fra Åsland ble det klart
at det var behov for et større rigg- og anleggsområde, og det meste av tunnelmassene ville bli tatt ut herfra.
I reguleringsplan for utvidet riggområde ved Åsland, vedtatt 3. september 2014, er det tilrettelagt for at
terrenget løftes i området nord for Holstad gård, og dermed blir bedre tilpasset planlagt fremtidig
byutvikling på Gjersrud-Stensrud.
Imidlertid vil Jernbaneverket ta ut langt mer masser fra tunnelene enn det som kan deponeres innenfor
vedtatte reguleringsplaner, og har som en ansvarlig offentlig samfunnsaktør sett på muligheten for å
redusere transportbehovet ved å gjenbruke massene lokalt på Åsland og samtidig legge forholdene enda
bedre til rette for fremtidig byutvikling på Gjersrud-Stensrud. Jernbaneverkets forslag om ytterligere
oppfylling ble høsten 2014 tatt inn i revidert forslag til områderegulering for Gjersrud-Stensrud
(forslagsstiller PBE), saksnummer 201000876. Det reviderte planforslaget forventes lagt ut til høring
våren 2015.
Høydene på nytt terreng etter oppfylling krever at nåværende Åsland-kryss på E6 erstattes med et nytt
kryss med støyvoll mot øst og gang- og sykkelvei langs E6. Krysset kombineres med ny bro til Bjørndal
som forutsatt i forslag til områderegulering for Gjersrud Stensrud.
Planene for utbyggingen av Gjersrud Stensrud-området i Oslo og planen for nytt kryss med E6 ved Åsland
henger nøye sammen. Krysset vil være hovedatkomsten til det nye byområdet lengst sør i Oslo og samtidig
markere ankomsten til Oslo. Kryssets utforming med bro over E6 vil fremstå som en portal til Oslo og
markerer overgangen fra det ubebygde og det bebygde landskapet. Det sammenstilte kartet som viser
tilgrensende planer i området ved kommunegrensen viser dette bildet tydelig.
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Figur 2 Sammenstilling som viser fremtidig plansituasjon med planer for Follobanen, skisse til del av
områderegulering av Gjersrud Stensrud og Kryss E6 Åsland. Det gjøres oppmerksom på at områdereguleringen for
Gjersrud Stensrud er under behandling og skissen er derfor ikke fullstendig dekkende.
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1.1.2. Formål med planarbeidet
Etter konsultasjoner med Oslo kommune, Ski kommune og Statens vegvesen, ønsker Jernbaneverket å
fremme et forslag til nytt Åsland-kryss på E6 til erstatning for eksisterende kryss. Krysset gir atkomst til
Gjersrud Stensrud-området og en mulighet for å bygge en veiforbindelse til Bjørndal. Jernbaneverket har
tatt ansvaret for å utarbeide planforslaget for det nye krysset, og står som forslagsstiller. Krysset vil delvis
ligge i Oslo kommune og delvis i Ski kommune og vil kreve reguleringsplaner i begge kommunene.
Tiltaket vil berøre Marka i Ski kommune. Det er gitt tillatelse til planlegging i Marka i brev datert 8.
desember 2014 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Det er avgjørende for Jernbaneverket at ny plassering av beredskapsplass og atkomsttunnel til Follobanen
sikres som en del av dette planarbeidet. Dersom planforslaget ikke kan vedtas av ulike årsaker, vil
Jernbaneverket be om at ny plassering av beredskapsplass og atkomsttunnel innarbeides i
områdereguleringen av Gjersrud Stensrud, eller fremmes som egen plansak for ny plassering av
beredskapsplassen med atkomsttunnel uavhengig av områderegulering og reguleringen av nytt kryss.

Figur 3 Utsnitt av Illustrasjonsplan Gjersrud Stensrud med nytt kryss og T-bane i bru inntegnet (Kilde: PBE)

1.1.3. Vurdering av utredningsplikt
Fordi de deler av planforslaget som ligger i Ski kommune utløser krav om konsekvensutredning og faller
inn under forskriftens § 3 områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter
naturmangfoldloven kap. V eller etter Markaloven § 11.Tiltaket innebærer en endring av E6 som er
motorveg. I vedlegg I til Forskrift om konsekvensutredning er det i pkt. 26 definert at planlegging av
motorvei eller annen avkjørselsfri vei for motorisert trafikk alltid skal konsekvensutredes.
Gjeldende reguleringsplan for E6 (S-3051) ble vedtatt 1989 og plansaken inneholdt utredninger av
temaene trafikk, støy, arealbruk og kostnader. Utredningene er ikke dekkende for dagens situasjon.
Flytting av krysset og atkomst til Bjørndal som er hensikten med tiltaket, vil etter forslagstillers oppfatning
ikke nødvendigvis utløse behov for konsekvensutredning, men siden tidligere utredninger ikke er
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dekkende, og at beliggenheten av krysset både er innenfor og utenfor Markagrensen, er det naturlig å
gjennomføre en konsekvensutredning av tiltaket som dekker begge kommuner.
Det er derfor forslagstillers oppfatning at det skal utarbeides et felles planprogram for tiltaket som helhet
og at dette inngår i planprosessen for begge kommuner. Det forutsettes samordning av kunngjøring og
utleggelse av felles planprogram til offentlig ettersyn og at planprosessen gjennomføres koordinert i begge
kommuner.

1.2

Planområdet

1.2.1. Beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger ved Åsland i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo, og nordvest for Taraldrudåsen i Ski
kommune. Planområdet omfatter et areal på 116 daa i Oslo og et areal på 64 daa i Ski. Totalt dekker
planområdet 180 daa.

Figur 4 Planområdets avgrensning, planenes avgrensning er markert med gul stiplet strek
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1.2.2. Eierforhold
Planområdet berører følgende eiendommer i Oslo kommune:

Gnr 175 Bnr 6 – Uten adresse
Gnr 175 Bnr 11 – Uten adresse
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Gnr 175 Bnr 44 – Uten adresse
Gnr 175 Bnr 48 – Uten adresse
Gnr 176 Bnr 1 – Uten adresse
Gnr 176 Bnr 117 – Uten adresse
Gnr 176 Bnr 491 – Uten adresse
Gnr 176 Bnr 693 – Uten adresse
Planområdet i Ski kommune berører følgende eiendommer:
Gnr 105 Bnr 3 – Skogteig nord for Taraldrud
Gnr 105 Bnr 1 – Taraldrud
Gnr 157 Bnr 1 – Vegareal
Berørte eiendommer i Oslo er i hovedsak eiet av Oslo kommune. Unntaket er boligeiendommene som
ligger over atkomsttunnelen fra beredskapsplassen som er i privat eie.
Berørte eiendommer i Ski er foruten vegarealet der Akershus fylkeskommune v/Statens vegvesen er eier,
private skogeiendommer i marka.
1.2.3. Dagens situasjon
Planområdet i Oslo

E6 preger området og er bygget som motorveg med fire kjørefelt. Nord for kommunegrensen ligger dagens
kryss som gir atkomst til Oslo kommunes snødeponi vest for E6 og til steinbrudd- og industriområdet øst
for E6. Dagens situasjon er preget av avviklingen av den industrielle virksomheten på stedet og av
anleggsvirksomheten som er igangsatt for å bygge Follobanen. E6 ligger langs en markant fjellskjæring
mot vest nord for kommunegrensen. Nærmeste bebyggelse i Åslandveien ligger på Slimeåsen ca. 20-25
høydemeter over E6 og kun 100 meter fra nærmeste sørgående kjørefelt. Langs E6’ østside går det en
kraftgate med master på 15-20 meters høyde.

Figur 5 – Oversiktsbilde, dagens situasjon
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Figur 6 - E6 mot nord ved kommunegrensen

E6 - mot sør mot Åsland-krysset

Planområdet i Ski

Som i Oslo preges planområdet av E6 som ligger i en tosidig fjellskjæring lengst nord i området der det er
bygget en bro som turveiforbindelse til Sørmarka. Like sør for planområdet har Statens vegvesen en
trafikkstasjon øst for E6 med nordvendt påkjøringsrampe som ligger innenfor planområdet. På begge sider
av E6 er det tett vegetasjon.

Figur 7 – E6 mot nord ved trafikkstasjonen

E6 – mot nord før kommunegrensen

Figur 8 – E6 mot sør ved fjellskjæringen nord for
Trafikkstasjonen

E6 – mot sør ved kommunegrensen
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1.3

Planstatus og andre rammebetingelser

1.3.1

Rikspolitiske og Statlige bestemmelser og retningslinjer

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009 (Miljøverndepartementet 2009). Lovtekstens formål er at
naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare
på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse
og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Naturmangfoldlovens formål innenfor
artsforvaltning er dermed å hindre at arter og naturtyper forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest
truede artene og naturtypene juridisk vern. Naturmangfoldloven omfatter alle sektorer som fatter
beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter (med spesiell vekt på
truede arter), områdevern/verneområder, fremmede arter samt prioriterte arter og prioriterte naturtyper.
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven)

Planområdet ligger i sin helhet innenfor virkeområde for Markaloven. Tiltaket kan ikke gjennomføres uten
samtykke fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Offentlige infrastrukturanlegg kan bygges innenfor
lovens geografiske virkeområde (§ 7 – 4. ledd). Fylkesmannen har i brev av 8.12.2014 gitt tillatelse til å
gjennomføre planlegging av tiltaket.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, i henhold til EUs vanndirektiv. Forskriften
skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med
den hensikt å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for
dette arbeidet. Tiltaket anses ikke å være i konflikt med forskriften.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.
Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan-¬ og
bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Arealbruk og transportsystem
skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal
legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på løsninger
som reduserer transportbehovet, samt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen.
Utforming av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter i
bebygde områder.
Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus

Felles planstrategi for Oslo og Akershus ble vedtatt i Oslo bystyre 28.03 2012 og Akershus fylkesting
26.03. 2012 – senere godkjent med endringer av Miljøverndepartementet 24.5.2013.
Planstrategien gir alternative fremtidsbilder for bosetting og arealbruk i Oslo og Akershus, regionale
utviklingstrekk og utfordringer. Den danner grunnlaget for vider drøftinger og et framtidig
forpliktende samarbeid mellom staten, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og kommunen i
Akershus på areal- og transportområdet. Plan for nytt kryss på E6 ved Åsland er ikke i konflikt med
planstrategien.
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1.3.2

Gjeldende overordnede planer i Oslo kommune

Kommuneplanens foreløpige arealdel, datert 26.08.2009.

Kommuneplanen har som mål å bidra til at Osloregionen får en samordnet areal- og transportstrategi.
Under strategien står det at «en samordnet areal- og transportstrategi og en bedret regional mobilitet innen
Osloregionens bolig-, service og arbeidsmarked, fordrer et intensivert og forpliktende samarbeid mellom
kommunene og utbyggerne i regionen». Det samme gjelder for stat og kommune innenfor både veg- og
kollektivsektoren. Byutviklingen i Oslo og i regionen for øvrig må bygge videre på banenettet som ryggrad
og kommunen må fortsatt prioritere de regionale utviklingsområdene og knutepunktene i planavklaringsog transportsammenheng (KP 2008, s. 46). Planområdet berører i hovedsak uregulert areal uten avsatt
arealbruksformål i kommuneplan.
Plan for hovedsykkelveienettet (Bymiljøetaten) 1998.

Plan for nytt kryss på E6 ved Åsland kommer ikke i konflikt med hovedsykkelveienettet som beskrevet i
planen. Reguleringsplanen vil inneholde nødvendige tiltak for å opprettholde tilgang til omkringliggende
natur- og friluftsområder i anleggsperioden.
1.3.3

Gjeldende regulering i Oslo

Atkomstvei Stensrudåsen (63547, vedtatt 25.11.1947)

Planen regulerer Stensrudåsveien som atkomst til hyttebebyggelse på Stensrudåsen. Veien er regulert med
en bredde på 8 m. Eksisterende atkomstvei er ikke opparbeidet i regulert trase og med regulert veibredde.
Åsland skytebane i fjell (S-4572, vedtatt 23.03.2011)

Planen er en detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Åsland skytebane i fjell, som reguleres til
Nivå 1 under grunnen: Bebyggelse og anlegg; Skytebane, Nivå 2 på grunnen: Bebyggelse og anlegg;
Skytebane, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; Kjøreveg, Annen veggrunn – teknisk anlegg og
Parkeringsplasser.
Reguleringsplan for Europaveien -bygrensen (S-2293, vedtatt 07.03.1978) og Reguleringsplan for E6 sør,
Klemetsrudkrysset – Bygrensen, Mindre vesentlig reguleringsendring (S-2293og S-3501, vedtatt
28.06.2000)

Planen regulerer E6 og krysset ved Åsland. Krysset er i hovedsak opparbeidet. Regulert rundkjøring øst for
E6 er ikke opparbeidet. Dette arealet brukes som atkomstsone til industriområdet.
Reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Follobanen (S-4735, vedtatt 28.08.2013)

Planen regulerer Follobanetunnelene, samt nødvendige tverrslag, infrastruktur og rigg- og anleggsområder
for å gjennomføre utbyggingen og driften av tiltaket. Planen legger opp til å benytte tidligere
industriområde på Åsland til rigg- og anleggsområde. Disse arealene grenser opp mot foreslått rigg- og
anleggsområde i dette planforslaget. Planforslagene er koordinert og gjensidig avhengig av hverandre for å
kunne gjennomføre tiltaket.
1.3.4

Pågående planarbeid i Oslo

Områderegulering for Gjersrud-Stensrud saks nr. 201000876

Oslo kommune har igangsatt arbeid med områderegulering på Gjersrud-Stensrud. Kommunen ønsker at
Gjersrud-Stensrud utvikles til et variert boligområde med opptil fra 5000 til 7000 nye boliger. I
bestillingen fra Byråd for byutvikling om Områdereguleringen sies det at føringene gitt i kommuneplan
2008 skal legges til grunn for arbeidet. Dette inkluderer alternative byutviklingsstrategier og forslag til
baneløsning. Områdereguleringen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 24.02.2014 til 14.04.2014.
Planforslaget er under revisjon og forventes lagt ut til nytt offentlig ettersyn i første halvår 2015.
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Revisjonen innebærer en tilpassing til Jernbaneverkets behov for deponering av tunnelmasser fra
Follobanen, samt tilpassing til fremtidig terreng og tilrettelegging for bygging av t-bane med driftsbase.
1.3.5

Pågående utredninger som Jernbaneverket tar hensyn til i Oslo

Metro til Gjersrud/Stensrud – alternative baselokaliseringer

I Kommuneplan 2008 er det lagt inn at Gjersrud/Stensrud skal betjenes med bane. Ruter AS har
gjennomført en utredning for alternative banetraséer og mulige baselokaliseringer. Det er sett på to
alternative banetraséer, én trasé i tunnel under Stensrudåsen og en delvis åpen trasé langs hovedvegen
gjennom området. Valgt trase og stasjonsplassering, samt plassering av vedlikeholdsbase er innarbeidet i
forslag til Områderegulering for Gjersrud-Stensrud.
E6 sykkelrute Klemetsrud - Bygrensa

Statens vegvesen har startet opp utredningsarbeid for oppgradering av hovedsykkelrute E6 Enebakkveien, som inntil videre går via Maurtuveien og sørover til Ski og Oppegård/Sofiemyr.
Strekningen som planlegges er hovedferdselsåre inn til Oslo sentrum på ca. 2,5 km. Det skal legges vekt
på gode forhold for både syklister og gående.
Forslag til ny kommuneplan for Oslo kommune «Oslo mot 2030-Smart, trygg og grønn»

Forlag til kommuneplan er utarbeidet og har ligget ute til offentlig ettersyn i 2014 med frist for merknader
30.5.2014. Det er fremmet innsigelser til forslaget fra flere instanser. Ny kommuneplan forventes vedtatt
og stadfestet i 2015 forutsatt at innsigelsene er trukket. Intensjonene i forslaget til ny kommuneplan er lagt
til grunn for områdeplanen for Gjersrud Stensrud, som i sin tur er lagt til grunn for planforslaget til nytt
kryss på E6 ved Åsland.
Plan for nytt kryss på E6 ved Åsland er ikke i konflikt med forslaget til kommuneplan.
1.3.6

Gjeldende overordnede planer i Ski kommune

Regional planstrategi for Akershus 2013-2016, vedtatt i Akershus fylkesting februar 2013

Denne regionale planstrategien belyser utviklingstrekk og utfordringer i Akershus og gir en oversikt over
hvordan utfordringene skal følges opp innenfor planperioden 2013-2016. Planstrategien viser hvilke
regionale planer som skal utarbeides, samt gir informasjon om formål, organisering og medvirkning
knyttet til de ulike planene.
Plan for nytt kryss på E6 ved Åsland er ikke i konflikt med planstrategien.
Kommuneplan for Ski 2011-2022

Kommuneplan for Ski kommune ble vedtatt 22.6.2011. Det aktuelle planområdet er delvis disponert til
LNFR – område med restriksjonsområde «virkeområde for Markaloven» samt veg. Deler av planområdet
er markert med hensynssoner for støy.
Planstrategi 2012 -2915, vedtatt 5.12.2012

Planstrategien behandler om det er behov for rullering av kommuneplanen og prioriterer hvilke
planoppgaver i kommuneplanen for perioden. Langsiktige utbyggingsstrategier for Ski og Langhus
tettsteder er spesielt nevnt, samt gjennomføring av Follobanen i Ski. Området ved Taraldrud er ikke nevnt
og nytt kryss på E6 ved Åsland er ikke i konflikt med planstrategien.
1.3.7

Gjeldende regulering i Ski kommune

E6 og turveier, parsell Assurtjern – Oslo grense

Detaljregulering av E6 med tilhørende anlegg som kontrollplass og sedimenteringsbasseng, samt
sidearealer, landbruksområder og turvei fra Taraldrud til Oslo grense vedtatt 30.01.2002.
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Tverrslagstunnel ved Åsland – vedtatt 11.04.2014

Detaljregulering på nivå 1 av tverrslagstunneler med sikkerhetssone for bygging og drift av Follobanen.
1.3.8

Pågående planarbeid i Ski kommune

Det er ingen pågående planarbeider i Ski kommune innenfor eller i nærheten av planområdet.
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DEL 2 PROBLEMSTILLINGER
2.1

Antatte problemstillinger

2.1.1 Trafikk
Dagens trafikkbilde er preget av kapasiteten på E6 med kødannelse i nordgående løp i morgenrush fra
Klemetsrud. Fremtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud og ny veiforbindelse til Bjørndal vil endre de
trafikale forholdene vesentlig i forhold til dagens situasjon og vil være avgjørende for framtidig
trafikkavvikling på E6. Utforming og dimensjonering av det nye krysset vil bli avgjørende for kapasitet,
fremføring av buss, trafikksikkerhet og funksjonalitet for syklende og gående.
2.1.2 Teknisk infrastruktur
Gjennom planområdet ligger viktig infrastruktur knyttet til vannforsyning til Ski kommune,
overføringslinje for el-kraft og kabler i grunnen for kraftforsyning lokalt, til Follobanen og til
trafikkstasjonen sør for planområdet.
2.1.2 Konstruksjoner
Tiltaket omfatter inngrep i terrenget med fjellskjæringer, på begge sider av E6. Videre vil krysset ha
brukonstruksjoner og støttemurer som krever tilpassing til terrenget. Tiltaket medfører inngrep i
umiddelbar nærhet til bebyggelse og til Follobanens tverrslagstunneler.
2.1.3 Landskap og grønnstruktur
Planforslaget innebærer tiltak som vesentlig vil endre landskapsbildet lokalt. Tiltaket ligger for en stor del
innenfor marka og forholdet til den overordnede grønnstruktur og forbindelseslinjer for ferdsel til
friluftsformål er vesentlig.
2.1.4

Biologisk mangfold

Figur 9 Naturtyper i området (Kilde: Kartverket, Geovekst og Ski kommune)

Tiltaket vil berøre naturtypeområde i vest som er klassifisert som lokalt viktig. Det er ellers ikke registrert
viktige viltområder eller vilttrekk i planområdet eller i umiddelbar nærhet til området. Eksisterende
biotoper eller dyretråkk, eller biologisk mangfold er heller ikke registrert.

19

Follobanen – Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland - Planprogram

2.1.5

Kulturminner

Figur 10 Kulturminner i området (Kilde: Kartverket, Geovekst og Ski kommune)

Det er ikke gjennomført registreringer av kulturminner innenfor planområdet i Ski kommune. For Oslo
kommune har Byantikvaren gjennomført slike registreringer og det er ingen funn innenfor planområdet i
Oslo.
2.1.6

Friluftsliv og rekreasjon

Figur 11 Skiforeningens løypekart for området og sykkelveier (Kilde: Skiforeningen)

Bjørndal er innfallsport til Sørmarka ifølge Skiforeningen. Innenfor planområdet ligger en viktig
forbindelse til marka over E6. E6 er en barriere som bare kan krysses her ved Åsland der turveien går på
gangbru. Det er en tilsvarende kryssing en kilometer lenger sør ved Taraldrud. Tilgjengelighet til
Sørmarka er viktig for beboerne vest for E6 og turveikryssingen over E6 er viktig for friluftsinteressene
både i Oslo, Oppegård og Ski kommuner.
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2.2

Begrunnelse for krav til utredningsalternativer

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket
(0-alternativet).
0-alternativet innebærer at ingen betydelige tiltak blir iverksatt i planområdet, og at det forblir som i dag.
Dette alternativet utredes først og fremst for å gi referanseverdier i forhold til virkninger av tiltaket.
2.2.1 Alternativer
Det er i forarbeidet til planforslaget utarbeidet tre skisser til alternative løsninger for kryss med E6 på
Åsland; (1) dagens kryssløsning, (2) ombygging av dagens kryss med bro over E6, og (3) nytt kryss
kombinert med bro til Bjørndal. Plan- og bygningsetaten har forkastet de to første alternativene og har lagt
nytt kryss sør for dagens kryss til grunn for revisjonen av områdeplanen for Gjersrud-Stensrud. Tiltaket vil
derfor ikke ha alternativer utover 0-alternativet. Vurdering av alternativene er gjengitt i neste kapittel.

Figur 12 Alternativ basert på tilpassing av dagens kryss med forlenget kulvert under E6

Figur 13 Alternativ basert på ombygging av dagens kryss med bru over E6
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2.2.2

Vurdering av alternativene

Alternativ basert på tilpassing av dagens kryss (se figur 11).
Alternativet ble utarbeidet med grunnlag i områdeplanen for Gjersrud Stensrud slik den ble lagt ut til
offentlig ettersyn. Alternativet ble forsøkt tilpasset planlagt gatestruktur og nytt terreng. Videre åpnet
alternativet for en mulig T-banetrase i bru over E6 om det skulle bli ønskelig. En forutsetning var at
dagens kulvert under E6 skulle forlenges tilstrekkelig til at rampene på E6-østside inn mot rundkjøringen
ville tilfredsstille geometrikravene i håndbok N-100.
Rundkjøringen som hovedatkomst til Gjersrud Stensrud er løftet fra kote + 151 til kote + 161 og ny GSveg langs E6 er lagt i kulvert under rampene.
Alternativet vil på grunn av krav til veigeometrien bety et inngrep i byutviklingsområdet som er
omfattende. Samtidig er tilknytning til det interne vegsystemet vanskelig på grunn av topografien.
Tilpasning til T-banetrasé i bru over E6 medfører bratte skråninger og støttemurer i forlengelsen av
kulverten. Løsningen får et lite urbant preg og er ikke heldig som hovedatkomst til Gjersrud Stensrud.
Plan- og bygningsetaten forkastet alternativet.
Alternativ basert på ombygging av dagens kryss med bru over E6 (se figur 12).
Alternativet ble utarbeidet som følge av at alternativet basert på dagens kryss ble forkastet. Alternativet er
basert på dagens kryss, men ombygget med bru over E6 inn mot rundkjøring som hovedatkomst til
Gjersrud-Stensrud. Rundkjøringen er ytterligere løftet til kote + 162,5 og ny GS-veg langs E6 lagt i kulvert
under rampene som i alternativ basert på dagens kryss.
Alternativet er noe bedre tilpasset terrenget, men har fremdeles de samme svakheter som det forkastede
alternativet når det gjelder inngrep i byutviklingsområdet og geometri som vanskelig lar seg tilpasse den
urbane gatestrukturen som utkast til områdeplan for Gjersrud Stensrud legger opp til. Plan- og
bygningsetaten vurderte alternativet som marginalt bedre. Alternativet ble forkastet og det ble gitt en
oppfordring om å utvikle et alternativ som kombinerte hovedatkomst til Gjersrud Stensrud med bru over
E6 og mulig forbindelse til Bjørndal.
Forslagstiller har fulgt denne anbefalingen i sitt videre arbeid med kryssløsningen.
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DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER
3.1

Utredningsalternativer

3.1.1. 0-alternativet
Sammenlikningsgrunnlaget (0-alternativet) defineres som en framskriving av dagens situasjon til 2040
uten at de tiltak som planen omfatter er gjennomført. For beregninger benyttes 2040 som
sammenlikningsår.
Nullalternativet vil beskrive forholdene fram til 2040 dersom det ikke bygges nytt kryss. I
0-alternativet inngår derfor trafikkveksten og planlagte utbygginger som ventes fullført fram til
sammenlikningsåret. Dette er utbygging av veger, T-baner, boliger og næringsbygg i tilknytning til
byutviklingen på Gjersrud Stensrud slik det er beskrevet i saksfremstillingen til områdeplanen for området.
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved alternativene.
Det betyr at nullalternativet per definisjon har konsekvensen 0.
Konsekvensene av tiltaket skal vise i hvilken grad det avviker fra nullalternativet (referansesituasjonen).
3.1.2. Alternativ 1 - Tiltaksbeskrivelse
Alternativ 1 er forslagsstillers planforslag. Planforslaget omfatter beredskapsplass for Follobanen med
tilhørende atkomsttunnel til jernbanetunnelene, samt nytt kryss som hovedatkomst til Gjersrud Stensrud
med bru over E6 og mulig veiforbindelse til Bjørndal.
Planforslaget omfatter i tillegg til krysset også utvidelse av E6 med kollektivfelt til 6 felt. Videre viser
planforslaget en felles atkomst til Jernbaneverkets beredskapsplass og Oslo kommunes område for
snødeponi vest for E6. Planforslaget innebærer også en endring i avkjørselen mot nord fra Statens
vegvesen sin trafikkstasjon på Taraldrud. Denne legges om slik at den føres gjennom kryssets østlige
rundkjøring.
Turveiforbindelsen mellom markaområdene på begge sider av E6 er løst ved å benytte eksisterende
gangbru og etablere planfrie løsninger for turveien der denne krysser rapene fra krysset.
Krysset med tilhørende ramper og rundkjøringer er utformet etter håndbok N100 «Veg og gateutforming».
Brukonstruksjoner og støttemurer støpes i betong. For valg av plassering og utforming av brurekkverk og
kjørerekkverk benyttes håndbok N101 «Rekkverk og vegens sideområder». Veganlegget og krysset vil
bygges med belysning etter kravene i håndbok N100.
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Figur 14 Oversiktstegning foreløpig utkast til teknisk plan for kryss E6 Åsland
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3.2

Utredningstemaer

Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen
er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg IV og temaer som vurderes
som relevante er tatt med.
3.2.1. Overordnede planer og mål
Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med overordnede planer og mål eller om det
bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer.
3.2.2. Risiko- og sårbarhet
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som endres som følge av planlagt tiltak. En risiko- og sårbarhetsanalyse tar sikte på å
avdekke farer, vurdere hvor alvorlige disse er, samt å foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser og
redusere konsekvenser dersom disse inntreffer. ROS-analysen for detaljregulering av beredskapsplass og
kryss E6 skal omfatte vesentlige virkninger som tiltaket medfører.
Metode:
Analysen skal gjennomføres med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB. Det tas
utgangspunkt i Oslo kommunes sjekkliste for ROS-analyser. Influensområde skal vurderes i forhold til den
enkelte hendelse. Utarbeidelse av ROS-analysen gjennomføres i seminarform med deltagere fra
kommunenes enheter og andre relevante etater, forslagsstiller og hans rådgivere.
ROS-analysen presenteres i egen rapport.
3.2.3. Bygge- og anleggsperioden
Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til utbygging og fremdrift. For anleggsperioden skal følgende
temaer vurderes; Støy, trafikkavvikling, anleggstrafikk, rigging og forurensning, samt ulemper for
omkringliggende områder. Nødvendige avbøtende tiltak skal vurderes. Konsekvenser i bygg- og
anleggsperioden dokumenteres samlet i egen rapport.
Fremdrift og varighet
Utbyggingen av veganlegget og beredskapsplass vil påvirke omgivelsene. Framdrift og varighet av
arbeidene er viktige faktorer for å kunne beskrive ulempene ved anleggsarbeidene for nærmiljøet.
Faseplan utarbeides som grunnlag for vurderingene av konsekvensene i anleggsperioden.
Anleggstrafikk
Utbygging av tiltakene vil generere anleggstrafikk med til dels tunge kjøretøyer. Forholdet til
trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter, er avgjørende for å bedømme risiko for ulykker.
Metode:
Med utgangspunkt i planlagt framdrift og varighet av anleggsarbeidene, beskrives hvordan
anleggstrafikken skal organiseres, evt. konflikter som kan oppstå og hvilke tiltak som bør iverksettes for å
hindre økt risiko. Eventuelle midlertidige avbøtende tiltak beskrives.
Anleggsstøy
Bygging av tunnel til beredskapsplass og kjørerampene til krysset vil medføre støy og rystelser.
Støyforskriften har et eget kapittel om bygge- og anleggsstøy.
Metode:
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Det utarbeides støysonekart i henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012), evt. knyttet til de ulike utbyggingstrinn. Beregningene baseres på faseplanen og den
informasjonen som foreligger på tidspunktet for utarbeidelsen av planforslaget. Mer detaljerte beregninger
kan eventuelt gjennomføres når de endelige arbeidsmetodene er valgt. Eventuelle avbøtende tiltak
beskrives.
Utslipp til luft, vann og grunn
Anleggsarbeider i områder med berg og håndtering av bergmasser vil medføre støv. Støvspredning kan ha
konsekvenser både for naturmiljø og for helse. Anleggsarbeider medfører også en risiko for utslipp av støv
og andre partikler til grunn og vann, for eksempel nitrogenforbindelser fra sprengning. Anleggsarbeid
medfører også fare for utslipp av drivstoff, olje og andre materialer. Vurdering av hva som kan forringe
miljøkvaliteten må avklares gjennom nærmere analyse. Vurderingene baseres på ROS-analysen for
tiltaket.
Metode:
Kjente byggemetoder og faseplan for anleggsarbeidene legges til grunn. Risiko for spredning av støv og
utslipp til grunnen, grunnvannet og Myrerbekken i Oslo og Snipetjern i Ski vurderes og beskrives.
Eventuelle avbøtende midlertidige tiltak for å forhindre forringelse av miljøtilstanden beskrives.
3.2.4. Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser av tiltaket inkl. avbøtende tiltak, omfatter de forhold som kan kvantifiseres og som
er relevante for behandlingen av planforslaget. Grunnlaget er beskrivelsen av tiltaket. Anvendt metode er
avhengig av tema og metode beskrives konkret for hvert tema som utredes. Konsekvensene av tiltaket
sammenliknes med konsekvensene av 0-alternativet. For beregninger benyttes 2040 som
sammenlikningsår.
For følgende temaer utarbeides fagutredninger som presenteres i egne rapporter:
 Grunnforhold
 Trafikk, trafikksikkerhet
 Trafikkstøy
 Utslipp til vann og grunn
 Teknisk infrastruktur
Grunnforhold
Vekslende dybder av løsmassemektighet innenfor planområdet traseen vil kreve dokumentasjon av
områdestabiliteten sett i forhold til tiltakets utførelse. Dokumentasjon av områdestabiliteten utføres av
geotekniker. Berggrunnens beskaffenhet beskrives og vurderes mht. stabilitet av berg og løsmasser.
Metode:
Det gjennomføres en befaring av geotekniker og en gjennomgang av eksisterende informasjon om
grunnforholdene for området. Det utarbeides et notat basert på befaringen og studier av den tilgjengelig
informasjonen om grunnforholdene. Dersom geoteknisk vurdering tilsier at grunnundersøkelser er
nødvendig, vil slike undersøkelser med tilhørende analyser bli gjennomført.
Trafikk og trafikksikkerhet
Gjennomføring av tiltak etter planen vil som følge av utbygging av Gjersrud Stensrud og ny forbindelse til
Bjørndal, generere biltrafikk og vil skape behov for tiltak/krav til dimensjonering og utforming av
kryssområdet.
Det gjennomføres kapasitetsberegninger/simuleringer for å avdekke hvilke konsekvenser tiltaket vil gi på
eksisterende vegnett mht. trafikksikkerhet og fremkommelighet sett i forhold til 0-alternativet. Sikkerhet
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for gående og syklende må vurderes spesielt. Tilgjengelighet til kollektiv transport, framkommelighet for
buss, lokalisering og utforming av busstopp er sentrale problemstillinger som skal vurderes.
Metode:
Turproduksjon (PROSAM-rapporter), trafikkanalyser med kapasitetsberegninger (SIDRA 6.0) og
trafikksikkerhetsvurderinger utføres for tiltaket, inkl. endret kjøremønster i eksisterende veisystem på
Bjørndal som følge av tiltaket. Statens vegvesens håndbøker legges til grunn for utforming av vei og
kryssløsninger.
Beregnet turproduksjon for tiltaket sammenlignes med 0-alternativet.
Eksisterende og fremtidig sannsynlig kollektivtilbud i tilknytning til tilgrensende områder beskrives, med
særlig fokus på framkommelighet for buss.
Trafikkstøy
Gjennomføringen av tiltaket vil skape støy og krysset antas å medføre ulik støybelastning på eksisterende
og ny bebyggelse og tilhørende utearealer, samt områder som er viktige for rekreasjon, natur- og
friluftsinteresser.
Utredning av trafikkstøy omfatter følgende:
•
Utarbeidelse av støysonekart i henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442/2012).
•
Utarbeidelse av oversikt over antall støyømfintlige bygninger (boliger, institusjoner, etc.) og
viktige rekreasjonsområder som blir liggende i gul og rød støysone. Dette vil gi en indikasjon på
om bygninger eventuelt må vurderes nærmere for fasadetiltak iht. krav og grenseverdier for
innendørs støynivå angitt i teknisk forskrift til plan og bygningsloven, NS 8175. (Detaljerte
vurderinger av innendørs støynivå må utføres i byggefasen.)
Metode:
Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy vil bli benyttet til støyberegningene for utendørsforhold,
eksempelvis ved bruk av CADNA. Støysonekart vil bli utarbeidet basert på gitt terreng og
bygningsstruktur. Dersom resulterende støyverdier overskrider grenseverdier som konsekvens av
utbyggingstiltaket vil avbøtende tiltak bli beskrevet.
Utslipp til vann og grunn
Tiltaket ligger over et vannskille. Myrerbekken er nærmeste resipient for overvann fra E6 mot nord og
Snipetjern tilsvarende mot sør.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen §5 legges til grunn for klassifisering og vurderingen av
resipientene. Det gjennomføres beregninger av vannmengder og risiko for endringer i vannbalansen som
følge av tiltaket. Avbøtende tiltak som for behandling av overvann og grunnvann og behovet for
fordrøyningsmagasiner skal vurderes i forhold til målet om å opprettholde dagens vannføring i
vassdragene og slik at miljøtilstanden ikke forringes. Dette gjelder både for overflatevann og grunnvann
jfr. § 4 og 6 i Forskrift om rammer for vannforvaltning.
Det gis en vurdering av områdets internrensing i dag og hvordan denne evt. vil påvirkes av tiltakene.
Metode:
Utslippsmengdene av nitrogen- og svovelforbindelser og eventuelt andre relevante stoffer, samt finstoff fra
sprengstein og fyllmasser, beregnes. Risiko for utslipp vurderes og konsekvensene som utslippene kan
medføre for vannkvaliteten beskrives. Nødvendige avbøtende tiltak for å sikre at miljøtilstanden ikke
forringes dokumenteres og beskrives. Grenseverdier for utslipp vurderes og vil eventuelt bli fastsatt i
planbestemmelsene.

27

Follobanen – Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland - Planprogram

Teknisk infrastruktur
Innenfor planområdet er det flere viktige infrastrukturanlegg både over grunnen og under grunnen.
Gjennomføringen av tiltaket vil etter planen berøre enkelte av disse anleggene. Anleggene har ulik
betydning for omgivelsene da de er av både nasjonal, regional og lokal betydning. Gjennomføring av
utbygging etter planen skal ikke medføre alvorlige systembrudd, men vil i korte perioder berøres.
Metode:
Beliggenhet og tilstand for infrastruktur knyttet til vannforsyning til Ski kommune, overføringslinje for elkraft og kabler i grunnen for kraftforsyning lokalt, til Follobanen og til trafikkstasjonen sør for
planområdet registreres. Risiko for systembrudd vurderes og nødvendige tiltak for å hindre ulemper ved
gjennomføring av tiltaket beskrives.
3.2.5. Ikke prissatte konsekvenser
Ikke prissatte konsekvenser omfatter forhold som ikke er kvantifiserbare og der beskrivelse av
konsekvensene må baseres på faglig skjønn. Metodikk for utredning av ikke prissatte konsekvenser skal i
hovedsak følger de prinsipper som er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V 712 Konsekvensanalyser.
For temaer som det ikke er hensiktsmessig å benytte metodikken i Håndbok V712, beskrives anvendt
metode i konsekvensutredningen.
For følgende temaer utarbeides fagutredninger som presenteres i egne rapporter:
 Kulturminner
 Landskap og grønnstruktur
 Estetikk
 Biologisk mangfold
 Friluftsliv og rekreasjon
Kulturminner
Planområdet er preget av vegbygging og industrivirksomheter (steinbrudd, snødepot, asfaltverk o.a.).
Tilgrensende område mot øst i Oslo er under utbygging og i Oslo er det gjennomført registreringer øst for
E6. Vest for E6 og i Ski kommune er det ikke gjennomført registreringer. Området vest for E6 er et
verdifullt kulturlandskap der det er registrert funn av rydningsrøyslokalitet som er vernet like sør for
planområdet i Ski. Tiltakets konsekvenser for eventuelle kulturminner må dokumenteres.
Metode:
Det gjennomføres registreringer av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet vest for E6
både i Oslo og Ski kommuner. Registreringsrapportene fra Akershus fylkeskommune og Byantikvaren i
Oslo legges til grunn for vurderingen av hvilke kulturminner som blir berørt og behovet for om ytterligere
arkeologisk virksomhet eller avbøtende tiltak for å skjerme og beskytte kulturminnene må gjennomføres.
Videre angis hvilke enkelte kulturminner som kan anbefales frigitt.
Landskap og grønnstruktur
Planforslaget innebærer tiltak som vesentlig vil medføre endringer i landskapet lokalt. Siden tiltaket ligger
for en stor del innenfor marka og har derfor en betydning for den overordnede grønnstruktur og for
forbindelser for ferdsel til friluftsformål, vil konsekvenser for områdets visuelle kvaliteter og
opplevelsesverdi vurderes.
Metode:
Virkningen av tiltakets utforming og plassering i terrenget dokumenteres og i hvilken grad tiltaket er
synlig sett fra definerte standpunkter i omgivelsene. Det gjennomføres en analyse av landskapet og
tiltakets innvirkning dokumenteres ved hjelp av visualisering med bilder tatt ut av 3D-modellen. Tiltaket
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skal vurderes både med hensyn til opplevelsen lokalt og i forhold til den overordnede grønnstrukturen.
Visualiseringen skal vise tiltaket både med og uten vegetasjon. Vegetasjonsbildet skal være realistisk mht.
vegetasjonens høyde og tetthet og dominerende treslag.
Estetikk
Tiltaket omfatter inngrep i terrenget som krever konstruksjoner som fjellskjæringer og støttemurer. Videre
vil bru over E6 være en dominerende konstruksjon som krever omtanke ved utformingen. Anleggets
utforming, materialbruk og belysning er avgjørende for det inntrykket anlegget gir til brukerne og
forbipasserende siden det ligger på kommunegrensen og vil være hovedatkomsten til Gjersrud Stensrud.
Metode:
Det gjennomføres en stedsanalyse som grunnlag for vurderingen av tiltakets estetiske virkning for
omgivelsene. Tiltakets estetiske virkning dokumenteres ved hjelp av visualisering med bilder tatt ut av 3Dmodellen. Tiltaket gis en kvalitativ vurdering basert på følgende kriterier; veiens rolle i forhold til
omgivelsene, anleggets materialbruk i forhold til omgivelsene, planlagt beplantning, skjæringer og
fyllinger, naturinngrep og fjernvirkning av bro og belysning.
Biologisk mangfold
Tiltaket vil kreve inngrep i eksisterende naturmark i sidearealene til dagens E6. Konsekvensene for temaet
er viktig å få klarlagt. Spesielt må tiltakets konsekvenser for flora og fauna, bekkemiljøet, og for viltets
bevegelser i planområdet beskrives. Registreringer og verdisetting gjennomføres etter DN-håndbok
13/2007.
Metode:
Det gjennomføres registreringer av naturtyper ved befaringer i områdene. Viktige områder for naturmiljøet
(naturtyper) skal kartfestes og verdisettes i henhold til Naturmangfoldlovens krav. Dersom naturverdier av
nasjonal-, regional eller lokal verdi berøres skal konsekvensene beskrives. Avbøtende tiltak skal beskrives
basert på påvirkning og omfang av inngrep. Vurderingene skal gjøres i hht. Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Friluftsliv og rekreasjon
Friluftsliv og rekreasjon defineres som opphold og fysisk aktivitet utendørs. Området utgjør isolert sett
ikke et utpreget viktig friluftsområde, men har en avgjørende funksjon for marka gjennom å binde sammen
svært viktige og mye brukte markaområder, Utredningen skal belyse hvordan gjennomføring av tiltaket
etter planen vil påvirke disse forholdene.
Metode:
Nødvendig kartlegging av dagens bruk av området gjennomføres ved registrering av spor etter ferdsel
gjennom området. Intensitet i bruk av stier og tråkk registreres. Dagens turmål og hvilket potensiale de får
for framtidige beboere i områdene omkring vurderes mht. opplevelsesverdi og tilgjengelighet.
Verdivurdering gjøres i hht. DN-håndbok 25/2004.

3.3

Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen

Følgende temaer vurderes å være relevante planfaglige temaer, men ansees ikke å ha vesentlig betydning
for miljø og samfunn. Temaene inngår således ikke i konsekvensutredningen, men skal belyses grundig i
planbeskrivelsen. Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende.
Universell utforming

Dokumentasjon av hvordan krav om tilgjengelighet for alle er oppfylt ved utformingen av tiltaket.
Barn og unge
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Vurdering av virkningene av planforslaget har for barn og unge, og evt. behov til spesielle tiltak for barn
og unge som anses å være nødvendige ved utformingen av tiltaket og gjennomføring av planprosessen.

3.4

Metode

3.4.1. Utredningsmetode
Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hva vesentlige konsekvenser utviklingen i tråd
med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det
fattes vedtak. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak
legges til grunn for innholdet i planforslaget.
Analysemetode beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» legges til grunn i den
grad det er hensiktsmessig, for å belyse tiltaket. Utredningene omfatter både prissatte og ikke prissatte
konsekvenser. Når det gjelder ikke prissatte konsekvenser vil utredningene bygges opp av to trinn for hvert
fagtema:
 Beskrivelse/ verdivurdering av dagens situasjon
 Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de ulike temaene.
Ved utarbeidelse av fagutredningene skal influensområdet defineres der dette er relevant. De enkelte
utredningstemaer skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner i selvstendige notater.
Alle fagutredninger for ikke prissatte konsekvenser skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for
tiltaket sammenliknet med 0-alternativet.
3.4.2. Framstilling
Konsekvensene oppsummeres og sammenstilles og vurderes temavis i tabellform.
Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, vil det for hvert fagtema beskrives
avbøtende tiltak.
Forslagstiller vil, med grunnlag i de utredninger som gjennomføres, komme med en anbefaling av valg av
alternativ og standard. Anbefalingen skal begrunnes.
3.4.3 Miljøoppfølgingsprogram
Forslagsstiller er tiltakshaver for bygging av beredskapsplass med atkomsttunnel. Det er utarbeidet
miljøoppfølgingsdokumentasjon for arbeidene som skal gjennomføres for bygging av Follobanen og
deponering masser. Det foreligger to dokumenter utarbeidet i henhold til Jernbaneverkets krav; UOS00-A36081_02B «Miljøprogram for prosjektering – Underlag til reguleringsplanene» og UOS-00-A36082_02B «Miljøoppfølgingsplan (MOP) for gjennomføring».
Disse dokumentene anses som dekkende for planlegging og gjennomføring av tiltaket, og vil vedlegges
plansaken.

3.5

Videre planprosess og medvirkning

3.5.1 Planprogram
Det er kun i Ski kommune det er krav om planprogram i henhold til forskriften og det er derfor Ski
kommune som er myndighet ved behandlingen av planprogrammet. Forslagstiller vil at planprogrammet
skal legges ut til offentlig ettersyn i begge kommuner samtidig med varsling av oppstart av arbeidet med
detaljregulering med konsekvensutredning i begge kommuner.
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I løpet av høringsperioden for planprogrammet vil forslagsstiller gjennomføre et felles informasjonsmøte
for begge kommuner. Informasjonsmøtet vil avholdes i god tid før høringsfristen utløper. Dette for å bidra
til at berørte parter får nødvendig informasjon til mer aktiv medvirkning, samtidig som forslagsstiller får
mulighet til å få frem korrekt informasjon om tiltaket. Beboere i nærliggende boligområder vil bli spesielt
invitert. Skriftlige merknader til varslingen og forslaget til planprogram vil bli behandlet av forslagstiller
og eventuelle endringer vil bli innarbeidet før planprogrammet fastsettes av Ski kommune.
3.5.2 Utarbeidelse av detaljregulering i to kommuner
Detaljreguleringen vil i praksis utarbeides basert på en teknisk plan for det nye krysset og detaljplan for
beredskapsplass og atkomsttunnel. Teknisk plan for krysset skal godkjennes av vegmyndighet, og slik
godkjenning skal foreligge før planforslaget sendes inn til 1. gangs behandling. Statens vegvesen blir
derfor en sentral aktør ved siden av de to berørte kommunenes planavdelinger. Det er derfor naturlig at det
gjennomføres koordineringsmøter under planprosessen der disse aktørene deltar.
Gjennom planarbeidet vil lokale og regionale myndigheter med forvaltningsansvar av særlover bli
involvert i arbeidet:
 Byantikvaren i Oslo / Akershus Fylkeskommune vedrørende kulturminner
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende marka, naturmangfoldet og vannforvaltning
 Bydel Søndre Nordstrand vedrørende støy
Tiltaket ligger i marka og ved en viktig atkomst til marka fra Bjørndal. Kontakt med lokale velforeninger
og idrettslag er derfor viktig for å få fram hvordan tiltaket vil påvirke dagens bruk av marka.
Detaljreguleringen vil bli utarbeidet som egen sak i hver kommune. Planforslagets saksdokumenter for
tiltaket i nabokommunen vedlegges til orientering. Det tas sikte på å gjennomføre offentlig ettersyn i
begge kommuner parallelt med felles informasjonsmøter for både planprogram og planforslag. Det
forutsettes at 2. gangs behandling skjer samtidig i begge kommuner.
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Planarbeidet er foreløpig lagt opp med følgende forslag til prosess og fremdrift:
Prosess detaljregulering med KU

Forventet fremdrift

Bestilling av oppstartsmøter

Februar 2015

Oppstartsmøte Oslo kommune

Februar 2015

Oppstartsmøte Ski kommune

Mars 2015

Innsendelse av forslag til planprogram - Ski

Mai 2015

Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til
planprogram i begge kommuner

Mai 2015

Høringsperiode planprogram

Mai - juni 2015

Åpent informasjonsmøte felles for Oslo og Ski

Mai – juni 2015

Fastsettelse av planprogram av Ski kommune

September 2015

Innsendelse av planforslag - Oslo

Oktober 2015

Innsendelse av planforslag med KU - Ski

Oktober 2015

Vedtak om offentlig ettersyn (Oslo kommune)

Februar 2016

Vedtak om offentlig ettersyn (Ski kommune)

Februar 2016

Høringsperiode planforslag

Februar – mars 2016

Åpent informasjonsmøte felles for Oslo og Ski

Februar - mars 2016

Oversendelse Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo

Mai 2016

Oversendelse Plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune

Mai 2016

Tidsplan for gjennomføring
Prosjektering og byggesaksbehandling

2017-2018

Anleggsperiode

2020 - 2021

Ferdigstillelse

2021
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