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Dette brevet sendes på vegne av: Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet 

Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Oslo og Omland Friluftsråd, Skiforeningen, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Norsk Organisasjon for Terrengsykling – Oslo og Omegn, 

Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd. 

 

Brevet støttes også Bærekraftig Follo. 
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Kommentar til 

Søknad om gjennomføring av tiltak i alunskifer på 
Taraldrud 
 

Området for alunskiferdeponiet på Taraldrud må ikke utvikles til døgnhvileplass for tungtransport. 

E6 og det kommende beredskapssenteret i Marka vil sammen utgjøre enorme barrierer for 

tilgangen til Marka for Oppegårds befolkning. I tillegg vil nærfriluftsområdene bli støyforurensede. 

En døgnhvileplass vil forsterke barrierer og støyforurensning ytterligere. Organisasjonene ønsker 

ikke mer barrierer og støy.  

Organisasjonene er glad for at det nå blir ryddet opp i alunskiferdeponiet på Taraldrud. Vi ønsker 

derimot ikke at området skal omreguleres og utvikles til døgnhvileplass for tungtransport etter at 

opprydningen er ferdig. Området bør tilbakestilles til naturområde. 

 

Nok en barriere for friluftslivet 

Da E6 ble etablert innenfor Markagrensa var det en forutsetning at veien ikke skulle gi noe grunnlag 

for annen utvikling i Marka. Det er nettopp bestemt at Politiets nasjonale beredskapssenter skal bli 

Oppegård kommunes nye nabo. Senteret vil utgjøre en enorm barriere for tilgangen til Marka fra 

Oppegård, og senteret vil forårsake støyforurensede nærfriluftsområder fra både øvelsesskyting og 

helikoptertrafikk i fremtiden. Om alunskiferdeponiet etter opprydning omreguleres til døgnhvileplass 

for tungtransport, vil støy og barrieren mellom Oppegårds befolkning og Marka forsterkes ytterligere 

(se figur). Organisasjonene er bekymret for at dette vil bli et stort hinder for nærfriluftsliv og bruk av 

Marka. 

http://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/
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Nærhet og tilgang til friluftsområder er viktig for folkehelsa 

Nærhet til friluftsområder er viktig for hvor aktive vi er (Helsedirektoratet, 2015). Et viktig 

lavterskeltiltak som aktiviserer grupper som er lite fysisk aktive er derfor satsing på friluftsliv i 

nærområdet. Dette understrekes av en helhetlig satsing på hverdagsfriluftslivet i regional og 

kommunal arealplanlegging (f.eks. Miljødirektoratets nærmiljøsatsing). Området mellom Oppegårds 

bebyggelse i øst og E6 er det viktigste nærfriluftsområde for mange tusen mennesker. I det nasjonale 

prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder» fikk dette området høyeste verdi (kart blir 

tilgjengelig på naturbase.no). Det vil derfor være svært negativt for friluftslivet og folkehelsa om 

naboområdet til beredskapssenteret blir omgjort en støyende døgnhvileplass for trailere. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Fylkeskoordinator 

FNF Akershus 

Figur 1  
Kart som viser barriere i Marka (til venstre: Politiets 
nasjonale beredskapssenter er markert med stiplet svart 
linje. Alunskiferdeponi er markert i rødt. Oppegårds 
bebyggelse er markert med grønt. Marka ligger på begge 
sider av beredskapssenteret. 

Stier og løyper (over): Utklipp fra ut.no som viser merkede 
løyper og stier i området.  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/991/Fysisk%20aktivitet%20og%20sedat%20tid%20blant%20voksne%20og%20eldre%20i%20Norge%202014-15.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Narmiljosatsing-/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Kartlegging-og-verdisetting-/

