
 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål       
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 

0030 OSLO 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Karin Andersen / 24058362 16/162786-3  Paul Torgersen 02.12.2016 

     

      

Uttalelse til varsel om igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan og 

offentlig ettersyn av forslag til planprogram for politiets nasjonale 

beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. 

Vi viser til oversendelse datert 21.10.2016.  Det varsles om igangsetting av arbeid med 

statlig reguleringsplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for politiets nasjonale 

beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.  

 

Saksopplysninger 

Regjeringen har besluttet at videre forprosjektering av Politiets nasjonale beredskapssenter 

skal avgrenses til Taraldrud. Anlegget skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, 

bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten som i dag er lokalisert på tre ulike 

steder i Oslo. Planområdet ligger i sin helhet innenfor Marka og på begge sider av E6 ved 

Taraldrud. 

 

Statens vegvesens har følgende merknader til planarbeidet og forslag til planprogram: 

 

Statens vegvesen uttaler seg til planarbeidet som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport, som forvalter av riksvegene og som forvalter av fylkesvegnettet på 

vegne av Akershus fylkeskommune.  

 

Planarbeidet 

Vi viser til vårt møte den 16. november d.å. der det ble informert om planarbeidet, og hvor 

tema av betydning for riks- og fylkesvegnettet ble gjennomgått. Av forhold som må utredes 

og planlegges nærmere i dialog med Statens vegvesen vil vi nevne:  

 

 Hovedatkomst fra fylkesveg 129, Taraldrudveien 

 Hurtigutkjøring mot nord ved utrykning retning Oslo  

 Kryssutforming og kapasitetsproblematikk 
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 Tilrettelegging for gående og syklende til beredskapssenteret 

 Byggegrense langs E6 

 Sikringsvoll langs E6  

 Ivaretakelse av eksisterende sedimenteringsbasseng ved E6  

 Risiko for distraksjon for de vegfarende ved skyte- og sprengningsøvelser og 

helikoptertrafikk.  

 

For alle fysiske tiltak som berører riks- og fylkesveg inkludert sikringsvoller, må det 

utarbeidet teknisk plan (vegnormalene håndbok N100) som grunnlag for reguleringen. Vi 

imøteser en dialog om utforming av atkomst mv. i det videre planarbeidet. 

 

Planprogrammet 

Vi mener planprogrammet legger opp til en god planprosess og med klare føringer for hvilke 

temaer som skal utredes. Vi har følgende merknader til planprogrammet: 

 

Pkt. 4.1 Planområdet – beliggenhet og størrelse 

Skal det anlegges en hurtigutkjøring ved utrykning via Taraldrud kontrollplass, må det 

opparbeides et eget kjørefelt langs østsiden av kontrollstasjonen. Det vil da være behov for 

en utvidelse av planområde nordover og øst for kontrollstasjonen.  

 

Hovedatkomst til planområde er planlagt fra en ny vegarm tilknyttet eksisterende 

rundkjøring på fylkesveg 129, Taraldrudveien. Vi vil med grunnlag i trafikkanalysen og 

kapasitetsberegningene ta stilling til hvilke krav som er nødvendig å stille til utforming av 

atkomst. Dersom dagens kryssløsning på fylkesveg/E6-rampe må endres/utvides som følge 

av den økte trafikken, kan det medføre et arealbehov utover det som er avsatt til vegformål i 

gjeldende reguleringsplan. 

 

Pkt. 6.15 Trafikk 

For Statens vegvesen er det viktig å få utredet hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for 

trafikken på E6 og fylkesvegnettet. Utredningsbehovet synes å være ivaretatt i 

planprogrammets pkt. 6.15. Vi forventer at utredningen også belyser de trafikale 

konsekvensene i en beredskapssituasjon.  

 

Pkt. 6.13 Støy 

Støy som følge av skyte- og øvingsaktivitet kan medføre risiko for distraksjon for 

vegtrafikken. Det samme gjelder for helikoptertrafikk. Vi forventer at distraksjonsfaren 

vurderes og eventuelle forslag til avbøtende tiltak beskrives.  

 

Støy og andre forhold knyttet til HMS for de ansatte ved Taraldrud kontrollstasjon må også 

vurderes og eventuelle forslag til avbøtende tiltak beskrives. 
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Pkt. 6.14 Grunnforhold 

Av planprogrammet framgår det at det gjennomføres geoteknisk undersøkelser og 

områdestabilitet belyses og dokumenteres. Vi forutsetter at forhold knyttet til E6 vil inngå i 

utredningen. 

 

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Karin Andersen 
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