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PLANINITIATIV FOR HENSETTING SKI SYD OG NY AVGRENING ØSTRE LINJE
Forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for ny
østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående
kommunedelplan. Medvirkning, alternativdrøfting og valgmuligheter skal ivaretas minst like godt
som i en kommunedelplan. Kommunestyret forutsetter, i tråd med tiltakshavers uttalte intensjoner,
at flere alternative plasseringer for både ny østre linje og hensettingsplass konsekvensutredes fullt
ut slik at kommunen gis et reelt valg mellom alternativene. Kommunestyret forutsetter også at det
legges frem minst to alternativer med hensettingsplass under bakken, og at disse alternativene
vurderes på lik linje med alternativer over bakken.
Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap skal veie tungt i
valg av alternativ.
Ingress/hovedbudskap:
Bane NOR ber om tillatelse til å starte planarbeid for hensettingsanlegg i Ski syd og ny,
dobbeltsporet avgrening for på Østre linje mellom Kråkstad og Ski. De ønsker å utarbeide en
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning uten først å utarbeide kommunedelplan for
tiltaket. Reguleringsplanarbeidet vil bli basert på forarbeid presentert i rapportene KVU Østre linjes
forbindelse mot Oslo (19.08.2015) og Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015). Se
vedlegg D, E og F.
Gjennom Rutemodell 2027 er det lagt opp til en økning av antall togavganger fra Ski stasjon. For
å kunne øke antall togavganger er det nødvendig å få etablert et hensettingsanlegg med plass til
inntil 55 togsett verksted, vaskehall og serviceanlegg hvor togene kan stå når de ikke er i bruk.
For at Østfoldbanens Østre linje skal kunne bruke Follobanen, må det etableres en ny planskilt
kryssing syd for Ski stasjon.
I videre planlegging er det nødvendig å behandle behovet for toghensetting og ny Østre linje for
Østfoldbanen samlet. En ny Østre linje utelukker i praksis enkelte alternativer for
hensettingsanlegg som er vurdert tidligere, og på mer detaljert nivå kan også ny Østre linje gi
føringer for utforming av hensettingsanlegget.
Dersom kommunestyret i Ski gjør et positivt vedtak, vil tiltakshaver varsle oppstart av planarbeid
og legge ut planprogram til offentlig ettersyn våren 2019. Omfang av konsekvensutredning og
avgrensing av planområdet vil bli fastsatt gjennom planprogrammet.
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Saksopplysninger:
Hensikten med planarbeidet er å starte reguleringsarbeid for ny trasé for Østre linje mellom Ski og
Kråkstad stasjon, samt å regulere nødvendig areal til hensettingsanlegg med verksted syd for Ski.
Bakgrunn
Rutemodell 2027
Økt etterspørsel etter togreiser på Østlandsområdet må i de kommende årene møtes med et
bedret togtilbud som innebærer økt frekvens og økt kapasitet. Rutemodell 2027 legger opp til en
økning av antall togavganger fra Ski stasjon. For å kunne øke antall togavganger er det
nødvendig å etablere et hensettingsanlegg med verksted, vaskehall og serviceanlegg hvor togene
kan stå når de ikke er i bruk.
Ås og Ski vil få bedret rutetilbud som følge av Rutemodell 2027. Lokaltogene på Østlandet legges
opp i et 10-minutters system. I tillegg kommer togene som kjører Follobanen, slik at Ski får et
svært godt rutetilbud. Det blir halvtimesruter for alle stasjoner mellom Ski og Sarpsborg utenom
rushtid (grunnrute). Strekningen Oslo S–Mysen/Rakkestad får samme togtilbud som i dag, men
togene får kortere reisetid fordi togene kjører Follobanen. I rushtid vil kapasiteten økes ytterligere.
Togtilbudet i Ås vil øke til avganger hver halvtime (i tidsrommet mellom morgen- og
ettermiddagsrush og tidlig kveld). I rush vil det være avganger hvert 15. minutt fra Ås stasjon.
Dette togtilbudet er ikke avhengig av plassering av et hensettingsanlegg syd for Ås.
Avgrening Østre linje
Follobanen med nytt dobbeltspor i tunnel mellom Ski og Oslo S planlegges åpnet for trafikk i 2021.
Bruk av Follobanen framfor dagens Østfoldbane mellom Ski og Oslo S vil gi en besparelse i
reisetid på om lag 14 minutter.
I forbindelse med reguleringsplanen for Ski stasjon ble det fremmet innsigelse fra kommunene
Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Marker og Eidsberg. I innsigelsen ble det bl.a. ble
stilt krav om en avgrening fra Follobanen syd for Ski stasjon for planskilt kobling av Østre linje til
Follobanen. Bakgrunn for innsigelsen var et krav om at også byer/tettsteder langs Østre linje
skulle oppleve kortere reisetid mellom Ski og Oslo. Når Follobanen åpner vil det ved planlagt økt
togtrafikk ikke være kapasitet på Ski stasjon til at tog fra Østfoldbanens Østre linje kan benytte
Follobanen. Grunnen til dette er at togene til/fra indre Østfold må krysse motgående spor i plan på
Ski stasjon, som igjen vil gi begrenset kapasitet på stasjonen.
Med bakgrunn i innsigelsen fra kommunene i indre Østfold, ble det gjennomført mekling. I denne
meklingen ble det enighet om noen forutsetninger for å trekke innsigelsen, bl.a. at Jernbaneverket
fikk i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) og at det skal planlegges for en
kapasitetssterk forbindelse slik at tog til/fra Østre linje kan benytte Follobanen.
På bakgrunn av kravene i meklingen ble det i 2015 gjennomført en KVU for Østfoldbanens Østre
linjes forbindelse mot Oslo. Følgende fire konsepter ble utredet:





Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon
Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje
Bussmating til Ski som erstatning for persontog på Østre linje
Ny direkte jernbanetrasé mellom Knapstad og Ås med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon
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Figur 1: Alternative traseer for ny østre linje mellom Kråkstad og Ski.

Sluttanbefalingen fra KVUen er at planskilt kryssing av Vestre linje sør for Ski bør utredes videre.
Konseptet innebærer om lag 6 km ny jernbane mellom Ski og Kråkstad. Dagens stasjoner
beholdes og dagens linje langs Kjeppestadveien legges ned.
Hensettingsanlegg sør for Ski
Økt togtilbud på Østlandsområdet vil kreve flere togsett, som igjen medfører økt behov for
hensettingsplasser for tog. Jernbaneverket utredet i 2015 mulige områder for hensettingsanlegg. I
rapporten Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 ble det i delområde Ski vurdert 10 alternativer
sør for Ski (figur 2).
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Figur 2: De ulike områdene vurdert som mulige alternativer for hensettingsanlegg i rapporten Utredning
Hensetting Østlandet - delrapport 3 (2015). Tiltakshaver ønsker å gå videre med utredningsarbeid med
utgangspunkt i alternativ 3 -Kjølstadskogen og alternativ 10 - Hagelunden (under bakken). Områdenes
avgrensning på kartet er veiledende og viser ikke reelt arealbehov.
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Rapporten Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 ble høsten 2015 sendt på høring til berørte
kommuner og regionale myndigheter for innspill. Fra uttalelsene gjengis følgende:
Kommunestyret i Ski fattet 2.9.2015 følgende vedtak i saken (KST-97/15):
«
1. Ski kommune forutsetter at lokalisering av hensettingsspor på Østlandet fortsatt ikke er
avklart og at hensettingssporet for Ski stasjon ikke er avgjort. I det videre arbeidet med
utredninger forutsettes det videre at Jernbaneverket gjennomfører dette i en tett og
fortløpende dialog med andre offentlige instanser og de aktuelle berørte parter.
2. Ski kommune ønsker at den videre utredning har som utgangspunkt at minst mulig dyrket
eller dyrkbar mark skal bli berørt. Tilsvarende gjelder en lokalisering som kan ha betydning
eller begrenser kommunens behov for fremtidig areal til byutvikling. Dersom det er behov
for videre utredning av «Østre linje» forutsettes det at denne utredningen ses i
sammenheng og under ett. Ski kommune forventer at Jernbaneverket bidrar til
samhandling mellom berørte aktører, herunder kommunen Ski, Ås og Vestby kommuner.»
Akershus fylkeskommune uttalte at hensynet til dyrka mark, naturverdier, kulturminner og andre
samfunnsinteresser skal vektlegges i den videre planleggingen av hensettingsanlegget. De
forutsetter god samordning på tvers av kommunegrensene.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpekte at de er særlig kritiske til alternativ 4, 6, 8 og 10 på
grunn av omdisponering av dyrka mark. De mente også at konsekvenser for dyrka mark var
undervurdert i utredningen. Området rundt Østensjøvann ble trukket frem som særlig verdifullt for
naturmangfold.
Som et ledd i forberedelsene til planinitiativet har forslagsstiller, i tråd med signaler fra
Fylkesmannens uttalelse og kommunestyrets vedtak fra 2015, forkastet alternativ 1, 4, 6, 7 og 8
av hensyn til dyrka mark. Alternativ 2 og 5 har ifølge tiltakshaver ikke tilstrekkelig med areal for å
løse hensettingsbehovet og er dermed vurdert som uaktuelle. Alternativ 9 har betydelig lenger
avstand til Ski stasjon, vil medføre kapasitetsutfordringer på vestre linje, og store kostnader
knyttet til tomtogkjøring. Bane NOR ønsker dermed heller ikke å gå videre med dette alternativet.
Planinitiativet:
Bane NOR har på bestilling fra Jernbanedirektoratet startet forberedelse til planarbeid for ny
avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg sør for Ski.
Bane NOR mener det er av avgjørende betydning at behovet for hensettingsanlegg og ny Østre
linje behandles samlet. En ny Østre linje utelukker i praksis enkelte alternativer for
hensettingsanlegg, og på et mer detaljert nivå kan også ny Østre linje gi føringer for utforming av
hensettingsanlegget.
Planprosess
Bane NOR ønsker å utarbeide en reguleringsplan med konsekvensutredning uten først å
utarbeide kommunedelplan. Etter dialog med administrasjonen i Ski kommune fremmer
tiltakshaver nå et planinitiativ til politisk behandling for å avklare hvorvidt de kan gå direkte til
reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan.
Tiltakshaver begrunner fordelen ved å gå direkte til reguleringsplan slik:
•
•

Hensynet til jordvern gir få aktuelle områder for hensettingsanlegget, og det er lite
hensiktsmessig med en kommunedelplan for å avklare valg av plassering
Ved å lage reguleringsplan vil valg av alternativ skje på et nivå som viser detaljerte
tekniske løsninger og synliggjør konsekvensene for området og berørte grunneiere på en
bedre måte enn en kommunedelplan
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•
•
•

Sparer planleggingstid (1-2 år) og anlegget kan etableres tidligere
Gir berørte grunneiere i området en rask avklaring på hvor anleggene skal plasseres
Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med KVU (KVU Østre
linjes forbindelse mot Oslo - Vedlegg D)

For at medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på lik linje som i en kommunedelplan, ønsker
tiltakshaver å konsekvensutrede minst to alternative løsninger for både Østre linje og
hensettingsanlegget. Det videre planarbeidet med konsekvensutredninger og medvirkning vil
legge føringer både for valg av plassering av hensettingsanlegget og for linjeføringen for ny østre
linje.
Beskrivelse av utredningsområdet
Foreløpig utredningsområde, illustrert på oversiktskartet i figur 3, er ifølge planinitiativet avgrenset
på en slik måte at det gir rom for alternativvurderinger for linjeføring og plassering av både ny
trasé for Østre linje og hensettingsanlegget. En mer nøyaktig avgrensning av planområdet vil
legges frem i forslag til planprogram dersom kommunen gir tillatelse til å gå videre med
planarbeidet.
Utredningsområdet ligger i et åpent kulturlandskap med skogkledde åser i Ski og Ås kommuner.
Området består primært av arealer som i dag er regulert til LNFR-formål. Fv. 152 Åsveien, fv. 28
Kråkstadveien og fv. 29 Løkenveien ligger innenfor arealet som vil bli berørt av ny trasé for Østre
linje. I tillegg krysser alternativene for ny trasé lokale adkomstveier og gang- og sykkelveier i
området. Det er hovedsakelig spredt bebyggelse innenfor utredningsområdet, men boligfelt ved
Tandbergløkka og Skjønhaug (begge i Ås kommune) vil ifølge planinitiativet kunne bli berørt av
jernbanetunell.

Figur 3: Foreløpig utredningsområde for ny trasé for Østre linje og hensettingsanlegg syd for Ski er markert
med skravur, og omfatter kommunene Ski og Ås. Figuren er hentet fra planinitiativet.
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Beskrivelse av tiltak og alternativer
Avgrening Østre linje
Ny trasé for Østre linje mellom Kråkstad og Ski stasjon planlegges som dobbeltspor. Strekningen
er om lag 6 km lang, og banetraseen mellom 15 og 20 meter bred. I tillegg må det påberegnes
terrenginngrep av varierende omfang avhengig av om traseen går i fjell eller gjennom løsmasser.
Strekningen vil få planskilte overganger med trygg kryssing av jernbanen. Eventuelle bru- og
tunnelløsninger skal avklares gjennom planarbeidet.
Tiltakshaver ønsker som del av det videre planarbeidet å utrede minimum to alternative traseer for
ny linje basert på alternativene fra KVU (vedlegg D) som vist i figur 1. Traseene vil ifølge
planinitiativet bli plassert på en slik måte at de i størst mulig grad tar hensyn til forhold som dyrka
mark, naturmangfold, geotekniske forhold mm.
Hensettingsanlegg sør for Ski
Nytt hensettingsanlegg sør for Ski skal romme inntil 55 togsett, vaskehall, serviceanlegg og
verksted. Det er behov for egen adkomstvei. Anleggets arealbehov er anslått til omlag 200 daa,
avhengig av utforming. Plassering i terreng (over og/eller under bakken) skal avklares gjennom
planarbeidet.
Tiltakshaver vil med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen i Ås kommune, og alternativ 10
– Hagelunden i Ski kommune (figur 2), søke etter og utrede minst to plasseringer for
hensettingsanlegget. Alternativene skal ifølge planinitiativet gi minst mulig ulemper for miljø og
samfunn, og samtidig representere en god løsning for togene som skal benytte det.
Alternativ 10 - Hagelunden berører i utgangspunktet dyrka mark, men tiltakshaver ønsker å utrede
en løsning med plassering under bakken i nord-sør-retning. En rekke hittil uavklarte forhold tilsier
at endelig plassering og størrelse på arealet vil kunne avvike betydelig fra markeringene i figur 2.
Høring av planinitiativet:
Etter ønske fra Ski og Ås kommuner sendte Bane NOR i perioden 17.10.2018 - 7.11.2018
planinitiativet på en begrenset høring til regionale myndigheter og Grunneierlaget langs østre linje
i Ski og Ås kommuner. I tillegg til de involverte partene har også Holstadskogen grunneierlag uttalt
seg til planinitiativet. Uttalelsene er forkortet og gjengitt. Bane NORs kommentar er gjengitt i sin
helhet.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttaler i brev av 6.11.2018 at jordvernhensyn er tillagt stor vekt
ved Bane NOR sitt valg av alternativer som skal utredes i det videre planarbeidet, og at de
dermed ikke har innvendinger mot forslaget om å gå direkte til reguleringsplanfase uten
forutgående kommunedelplan. Fylkesmannen anser en reguleringsplanprosess med
konsekvensutredning som tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i denne saken.
Akershus fylkeskommune ved Fylkesrådmannen støtter i brev av 18.10.2018 planinitiativet og
vurderingen om å gå direkte til reguleringsplan uten at det utarbeides kommunedelplan for
tiltakene av hensyn til tidsbesparelser. Fylkesrådmannen viser også til fylkestingets uttalelse til
KVU for Østfoldbanens østre linje, hvor det stod at hensynet til dyrka mark, naturverdier,
kulturminner og andre samfunnsinteresser skal vektlegges i den videre planleggingen av
hensettingsanlegget.
Statens vegvesen (SVV) støtter i brev av 30.10.2018 vurderingen om å gå direkte til
reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan. SVV har ingen innvendinger til planinitiativet.
Grunneierlaget langs østre linje i Ski og Ås kommuner uttaler i brev av 7.11.2018 at de er negative
til forslaget om å gå rett på reguleringssak. De er skeptiske til alternativene for både
henstillingsplass og ny trasé for Østre linje slik de nå foreligger, og mener at
kommunedelplanbehandling vil gi mer tid til å vurdere flere alternativer. Fra uttalelsen siterer vi
følgende:
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«Oppsummert ønsker grunneierlaget at følgende overordnede hensyn blir ivaretatt i
forbindelse med de fremtidige planarbeidene:
 Unngå varig tap av jord som i dag benyttes til matproduksjon. Alternativt bestrebe
at så lite som mulig av primært dyrket mark, men også dyrkbar mark, blir
beslaglagt til jernbaneformål.
 Jernbanetrasé må gå under eksisterende veier, herunder Løkenveien,
Kråkstadveien og fylkesvei 152 (Åsveien). Togtraseen må derfor legges i tunell
slik at det fortsatt kan produseres mat på dagens jord som legges tilbake over
arealer med tuneller.
 Alternativt hensettingsspor i Vestby utredes med formål om å kunne øke fremtidig
togkapasitet langs vestre linje der befolkningstallet er størst og vil øke mest de
kommende 10 år.»

Holstadskogen grunneierlag stiller i brev av 7.11.2018 krav om at planprosessen skal omfatte
kommunedelplan. De mener at hensettingsanleggets omfang, størrelse og kompleksitet tilsier
behov for gjennomgang av ulike planfaser med konsekvensutredning og høring i en
kommunedelplan.
Grunneierlaget oppfatter at å gå direkte til reguleringsplanfase vil ta innersvingen på berørte
interessenter og viser til at hensettingsanlegget deler Holstadmarka i to og ødelegger
friluftsområdet. De viser også til Bane NORs egen prosessbeskrivelse for et liknende planarbeid i
Drammen som beskriver behov for kommunedelplan. De mener at det er uheldig at Bane NOR
prøver å unngå høring og konsekvensutredning i kommunedelplan.
Grunneierlaget ber om at tiltakshaver oppgir reelt brutto arealbehov for anlegget. De mener at det
er uakseptabelt å legge hensettingsanlegg tett på en by i sterk vekst og med begrensede
turarealer.
Grunneierlaget mener at tog tilhørende Østre linje må kunne parkere lenger sydøst på lite
verdifulle areal og lokaltog til Ski kan parkeres nord for Ski. De påpeker behov for hyppige
togavganger også for stasjonene Ås, Vestby, Son, Kambo og Moss. Det vises til at
trafikkgrunnlaget for Vestre linje er tre ganger større enn for Østre linje.
Grunneierlaget ønsker at trasé for Østre linje legges i tunnel under dyrka mark og under veiene av
hensyn til kulturlandskapet.
Grunneierlaget viser til at befolkningen i området ikke er klare over de voldsomme planene som er
på gang og ber Bane NOR sette opp oppslag i skogen for å vise omfanget.
Bane NOR har i e-post av 8.11.2018 følgende kommentarer til Holstadskogen grunneierlags
uttalelse:
«Reguleringsplanprosessen vil inneholde samme krav til konsekvensutredninger og
medvirkning som kommunedelplan, men konsekvensutredningene vil være knyttet til mer
detaljerte løsninger. Bane NOR mener derfor at utredningsbehovet vil bli dekket gjennom
reguleringsplanarbeidet. Det vil bli medvirkning på lik linje som ved en kommunedelplan.
Det er behov for hensetting nær Ski stasjon uavhengig av togtilbudet for Østre linje og for
Vestre linje syd for Ski. Hensettingen er primært for tog som ender i Ski. En ganske stor andel
av togene som skal hensettes vil gå som lokaltog på nåværende lokaltoglinje Ski-Oslo. Dette
rutetilbudet skal utbygges kraftig, i rutemodell 2027 satses det på 10-min-ruter her. For å
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dekke behovene for hensetting langs Østfoldbanen planlegges det også hensettingsanlegg
ved Moss og ved Sarpsborg/Fredrikstad.
Bane NOR har stor forståelse for at grunneierlagene er bekymret for store inngrep i sitt
nærmiljø. For å gi det økte togtilbudet er det helt nødvendig med togparkering nært Ski og for
at Østre linje skal kunne bruke Follobanetunnelen og ikke blokkere for annen togtrafikk må det
etableres en ny trasé inn mot Ski stasjon.
Det vil bli utredet ulike løsninger for både hensettingsanlegg og traseen for Østre linje hvor
tunnel/fjellhall inngår.»

Rådmannens vurdering:
Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune i desember 2015. Planen har mål om arealeffektivt utbyggingsmønster med
utvikling omkring knutepunkt og bevaring av overordnet grønnstruktur. Jernbanen skal være
ryggraden i kollektivsystemet som knytter Oslo og de regionale byene tettere sammen. Vekst skal
i hovedsak skje langs jernbane- og T-banenettet.
I Follo peker den regionale planen på Ski og Ås som særlige innsatsområder for økt by- og
næringsutvikling. Planen har blant annet fokus på planlagt ferdigstillelse av Follobanen i 2021 og
betydelig økt transportkapasitet på jernbanen, noe som igjen vil gi byene i sørkorridoren langt
bedre regional tilgjengelighet. Planen forutsetter at det etableres nye vende- og hensettingsspor
sør for Ski for høy kapasitetsutnyttelse av Follobanen. For at Østfoldbanens Østre linje skal kunne
bruke Follobanen, må det samtidig etableres en ny planskilt kryssing syd for Ski stasjon.
Planinitiativet er i tråd med Regional plan for areal og transport. Rådmannen mener at tiltakene
fremmet i planinitiativet er nødvendige og avgjørende for å møte samfunnets behov for økt,
bærekraftig transporttilbud.
Behovsvurdering
Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt, og omfatter et nytt, moderne
kollektivknutepunkt i Ski. Follobanen tilrettelegger for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud,
opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog. Follobanen representerer et stort løft for Ski
og Folloregionen for øvrig, og det forventes kraftig befolkningsvekst de neste 15 årene som følge
av redusert reisetid mellom Ski og Oslo. Samtidig vil Ski og Ås, som de kanskje største
fordelshaverne av prosjektet, også oppleve de største ulempene.
Jernbane representerer en bærekraftig transportmåte, men selve byggingen av jernbane belaster
miljøet. Rådmannen aksepterer premisset om at både ny østre linje og hensettingsplass sør for
Ski må bygges med utgangspunkt i nærhet til kollektivknutepunktet ved Ski stasjon. Samtidig
finnes det ingen områder hvor disse kan plasseres uten å gå på kompromiss med naturmangfold,
friluftsliv, matjord, kulturlandskap og kulturminner - alle viktige kvaliteter vi ønsker å bevare nært
opp til Ski tettsted. Rådmannen er derfor opptatt av at det i det videre planarbeidet gjennomføres
en grundig utredningsprosess med flere alternative plasseringer for både ny linjeføring og
hensettingsanlegg for å identifisere de alternativene som gir minst mulig negative virkninger for
miljø og samfunn.

10
Friluftsliv
Sikring av gjenværende nærturområder og sammenhengende grønnstruktur som ivaretar ulike
befolkningsgruppers behov for rekreasjon og naturopplevelser nært opp til hjem og arbeid står
sentralt i kommunens videre arbeid med å utvikle Ski til en attraktiv by med gode bo- og
oppvekstmiljøer. I takt med en stadig voksende befolkning og fortetting av sentrumsnære
områder, blir prinsippet om å bevare sentrumsnære friluftsområder stadig viktigere.
Holstadskogen grunneierlag er kritiske til foreløpige alternativer for plassering av
hensettingsanlegg, spesielt med tanke på negative virkninger for tilgang til friluftsområder for
befolkningen ved Ski tettsted. Grunneierlaget mener det er uakseptabelt å plassere anlegget
såpass tett på en by i sterk vekst og med begrensede turarealer. De mener behovet for
hensettingsplasser heller bør dekkes ved at det etableres to mindre arealkrevende anlegg - ett
lenger syd for tog fra Østre linje, og ett nord for Ski for lokaltog til Ski. Tiltakshaver viser til
nødvendigheten av å etablere ny togtrasé og henstillingsanlegg nært ved Ski stasjon, men
påpeker samtidig at det vil bli utredet ulike løsninger for både hensettingsanlegg og trasé for Østre
linje som omfatter løsninger under bakken, og dermed mindre konsekvenser for temaer som
friluftsliv.
Rådmannen deler grunneierlagets bekymring for hva en realisering av prosjektene vil bety for
befolkningen i Ski sin tilgang til nærfriluftsområder. Friluftsområdene rundt Ski tettsted er allerede
sterkt fragmentert, og det er av avgjørende betydning for både nåværende og fremtidig befolkning
i Ski at nye infrastrukturprosjekter ikke medfører ytterligere redusert tilgang til nærfriluftsområder.
Rådmannen vil legge betydelig vekt på hensynet til resterende grønnstruktur og friluftslivsområder
nært ved Ski tettsted i det videre planarbeidet. Ut ifra dette hensynet er det ønskelig at det
konsekvensutredes et alternativ med hensettingsanlegg under bakken også med utgangspunkt i
alternativ 3 – Kjølstadskogen. Dette området ligger i hovedsak innenfor grensen til Ås kommune,
men er et viktig friluftsområde for befolkningen i Ski. Dersom planarbeidet likevel skulle resultere i
et hensettingsanlegg på bakkeplan innenfor området som omfattes av alternativ 3, forutsetter
Rådmannen at anlegget plasseres på en slik måte at man unngår fragmentering av grønnstruktur,
og at friluftsområdet syd for Finstad bevares mest mulig intakt.
Dyrka mark
Både Fylkesmannen og Grunneierlaget langs østre linje i Ski og Ås kommuner legger avgjørende
vekt på hensynet til dyrka mark i sine uttalelser til planinitiativet. Fylkesmannen er positive til
forslaget om å gå direkte til reguleringssak fordi tiltakshaver i forarbeidene til planinitiativet viser at
det er lagt betydelig vekt på hensynet til dyrka mark i valg av alternativer de ønsker å gå videre
med. Grunneierlaget ønsker å unngå varig tap av jord som i dag benyttes til matproduksjon, og
ber om at ny jernbanetrasé legges i tunell under Løkenveien, Kråkstadveien og fylkesvei 152 slik
at også matjorden i disse områdene forblir uberørt.
I samsvar med føringene fra Fylkesmannen legger også kommunen betydelig vekt på hensynet til
og behovet for å sikre dyrka og dyrkbar mark. Rådmannen ser positivt på at forslagsstiller har lagt
sterk vekt på hensynet til dyrka mark i planinitiativets forberedende fase. Samtidig ser
Rådmannen at det vil være utfordrende å finne en løsning hvor dyrka og dyrkbar mark ikke
berøres. Omlegging av østre linje gir imidlertid muligheter for oppdyrking av arealer som i dag
benyttes til jernbaneformål. Tap av matjord i den ene enden vil dermed gi mulighet for delvis
erstatning i den andre.
Naturmangfold
Registreringer i Naturbase og Artsdatabanken tilsier betydelige naturverdier, både innenfor de
alternative områdene for plassering av hensettingsanlegg, og innenfor foreløpig utredningsområde
for begge tiltak som helhet. Det går vilttrekk gjennom begge de to områdene for plassering av
hensettingsanlegg. I området som omfattes av alternativ 3 – Kjølstadskogen, er det registrert tre
ulike forekomster av storsalamander med rødlistestatus nær truet. Ski og Ås inngår som del av
kjerneområdet for salamandere i Norge. Dette innebærer et spesielt ansvar for å ta vare på disse
artene.
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I tilknytning til området som omfattes av alternativ 10 – Hagelunden, er det registrert flere
rødlistede fuglearter, blant annet åkerrikse med rødlistestatus kritisk truet. Åkerrikse er også
registrert i området sør for Ski hvor ny østre linje skal kobles på eksisterende jernbanelinje.
Rådmannen ber om at konsekvenser for naturmangfoldet utredes særskilt gjennom planarbeidet,
og at omfanget av konsekvensutredningen fastsettes i planprogrammet.
Boligbebyggelse
Det er hovedsakelig spredt bebyggelse innenfor det foreløpig avgrensede planområdet som
omfattes av planinitiativet. Boligfelt ved Skjønhaug og Tandbergløkka, begge i Ås kommune, vil
ifølge planinitiativet likevel kunne bli berørt av jernbanetunnel. På den annen side åpner
omlegging av østre linje for utvidelse av Ski by i østlig retning. Omlegging av jernbanen er et
nødvendig ledd i å realisere boligutbygging langs Kjeppestadveien. Følgelig vil også bokvaliteten
ved eksisterende boliger langs nåværende jernbanestrekning øke når linja legges ned og støy fra
jernbanen opphører. Øvrige konsekvenser for boligbebyggelse vil avklares i forbindelse med
videre reguleringsplanbehandling.
Kulturlandskap og kulturminner
Utredningsområdet ligger i et åpent kulturlandskap med skogkledde åser og store landskaps- og
kulturhistoriske verdier. Store deler av utredningsområdet omfattes av hensynssone
Kulturlandskap med arkeologiske funn i kommuneplankartet. Alternativ 10 – Hagelunden for
plassering av hensettingsanlegg berører i tillegg et kulturlandskap med nasjonal verdi.
Området med kulturlandskap av nasjonal verdi mellom Ski og Langhus er allerede svært sterkt
berørt av Follobane-utbyggingen. Rådmannen er av det syn at den samlede virkningen av store
infrastrukturprosjekter ved Ski tettsted nå truer verdien og opplevelsen av det helhetlige
kulturlandskapet som omkranser Ski. Rådmannen er også av det syn at pågående fragmentering
av kulturlandskap av nasjonal verdi nord for Ski by forsterker bevaringsbehovet for resterende,
intakte arealer i sørøst.
Dersom planinitiativet blir vedtatt, forutsetter Rådmannen at de samlede virkningene av
jernbaneutbygging på det helhetlige kulturlandskapet rundt Ski utredes spesielt i det videre
arbeidet med alternativvurderinger og konsekvensutredninger. Forslagsstiller plikter også å
gjennomføre arkeologiske registreringer jf. kulturminnelovens §9.
Økonomiske konsekvenser
Planarbeidet vil ifølge planinitiativet ikke medføre økonomiske konsekvenser for Ski kommune.
Planprosess
Rådmannen mener det er hensiktsmessig at ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg sør
for Ski sees under ett, og støtter forslaget om at det gjennomføres et felles planarbeid for
tiltakene.
Tiltakshaver ber om tillatelse til å gå direkte til reguleringsplanfase uten forutgående
kommunedelplan. Forslaget begrunnes i at en reguleringsplan vil gi mer nøyaktig avklaring av
arealbeslag og virkninger, spare planleggingstid og gi en raskere avklaring for de berørte
grunneierne. Det er gjennomført forstudier med alternativvurderinger for både ny østre linje og
hensettingsanlegget. Dette bakgrunnsmaterialet vil danne grunnlaget for videre prosess og
reguleringsplanarbeid.
Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter
tiltakshavers forslag om å utarbeide en reguleringsplan for tiltakene uten forutgående
kommunedelplan. Holstadskogen grunneierlag og Grunneierlaget langs Østre linje i Ski og Ås
kommuner stiller seg imidlertid negative til en slik løsning. Grunneierlagene er skeptiske til
alternative plasseringer for både jernbanetrasé og hensettingsplasser slik de nå foreligger, og
mener en kommunedelplanbehandling vil gi mer tid til å vurdere flere alternativer og tilrettelegge
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for en mer grundig høringsprosess. Tiltakshaver uttaler at en reguleringsplanprosess i dette
tilfellet vil inneholde samme krav til konsekvensutredninger og medvirkning som en
kommunedelplan, men at konsekvensutredningene vil være knyttet til mer detaljerte løsninger.
Rådmannen støtter seg til vurderingene til regionale myndigheter i dette spørsmålet. Fordelene
ved å gå direkte til reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan er i dette tilfellet betydelige
sett fra et samfunnsperspektiv. Denne fremgangsmåten gir tidsbesparelser, muliggjør grundige
vurderinger av konkrete alternativer til plassering og linjeføring, og vil ivareta medvirkning og
alternativvurderinger minst like godt som en kommunedelplanprosess.
For at en reguleringsplanprosess med konsekvensutredninger skal anses som tilstrekkelig
vurderingsgrunnlag i denne saken, forutsetter Rådmannen likevel, i tråd med tiltakshavers uttalte
intensjoner, at flere alternative plasseringer for både ny Østre linje og hensettingsplass
konsekvensutredes fullt ut i det videre reguleringsarbeidet slik at kommunen gis et reelt valg
mellom alternativene. Rådmannen registrerer at de alternative plasseringene av
hensettingsanlegg forslagsstiller ønsker å gå videre med, vil kunne medføre en rekke ikkeprissatte konsekvenser og potensielt medføre store negative virkninger for miljø og samfunn.
Rådmannen forutsetter derfor også at det legges frem minst to alternativer for hensettingsplass
under bakken, og at disse alternativene vurderes på lik linje med alternativer på bakkeplan.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for ny trasé for Østre
linje mellom Kråkstad og Ski samt nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående
kommunedelplan.
Anleggene skal plasseres, planlegges og utformes på en slik måte at eksisterende boligområder,
dyrka og dyrkbar mark, friluftsområder, naturmangfold og kulturlandskap berøres i minst mulig
grad. Rådmannen forutsetter, i tråd med tiltakshavers uttalte intensjoner, at flere alternative
plasseringer for både ny Østre linje og hensettingsplass konsekvensutredes fullt ut slik at
kommunen gis et reelt valg mellom alternativene. Rådmannen forutsetter også at det legges frem
minst to alternativer med hensettingsplass under bakken, og at disse alternativene vurderes på lik
linje med alternativer på bakkeplan.

Ski, 14.11.2018
Jane Short Aurlien
Rådmann
Vedlegg som følger saken:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Oversendelsesbrev
Planinitiativ
Høringsuttalelser
Hovedrapport KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo
Rapport Hensetting Østlandet
Rapport Hensettingsanlegg Ski

Erling Oscar Berg
kommunalsjef

13
Plan- og byggesaksutvalgets behandling 05.12.2018:
Morten N. Ellingsen (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, Sp og V:
Ski kommune ber om at hensettingssporet legges sør for Ås eller Vestby stasjon, med formål om
å utvide linje L2 sørover. Dette vil både bidra til et felles bo- og arbeidsmarked internt i Follo og
som effektiv mating av passasjerer til Follobanen.
Ski kommune er svært bekymret for de enorme naturinngrepene som ny linje og hensettingsspor
vil kunne medføre i et meget viktig kulturlandskap. Det vil derfor være naturlig å utrede hvordan
påkoblingsproblematikken med Østre linje alternativt kunne blitt løst under bakken på området til
Ski stasjon.
Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap veier tungt i valg
av alternativ. Det er derfor ikke aktuelt å tillate noe annet enn tunell eller kulvert som bevarer
dyrka mark over traseen gjennom dette området.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -8 gis det tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for
ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående
kommunedelplan. Forutsetningen for dette er at tiltakene utelukkende legges under bakken.
Medvirkning, alternativdrøfting og valgmuligheter skal ivaretas minst like godt som i en
kommunedelplan. Kommunestyret forutsetter, i tråd med tiltakshavers uttalte intensjoner, at flere
alternative plasseringer for både ny østre linje og hensettingsplass konsekvensutredes fullt ut slik
at kommunen gis et reelt valg mellom alternativene.
Når det gjelder prioriteringer er Ski kommune svært bekymret over manglende kapasitet gjennom
Oslotunellen, og mener ny Oslotunell bør prioriteres høyere.
Helge Bunæs (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og KrF:
Det forutsettes at turområdet i Holstadmarka blir minst mulig berørt.
Votering:
Ap, Sp og Vs alternative forslag første avsnitt ble tiltrådt 6-5 (4H, 1KrF).
andre avsnitt, første setning ble enstemmig tiltrådt.
andre avsnitt, siste setning ble tiltrådt 6-5 (4H, 1KrF).
for øvrig ble enstemmig tiltrådt.
H og KrFs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.
Plan- og byggesaksutvalgets innstilling til kommunestyret:
Ski kommune ber om at hensettingssporet legges sør for Ås eller Vestby stasjon, med formål om
å utvide linje L2 sørover. Dette vil både bidra til et felles bo- og arbeidsmarked internt i Follo og
som effektiv mating av passasjerer til Follobanen.
Ski kommune er svært bekymret for de enorme naturinngrepene som ny linje og hensettingsspor
vil kunne medføre i et meget viktig kulturlandskap. Det vil derfor være naturlig å utrede hvordan
påkoblingsproblematikken med Østre linje alternativt kunne blitt løst under bakken på området til
Ski stasjon.
Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap veier tungt i valg
av alternativ. Det er derfor ikke aktuelt å tillate noe annet enn tunell eller kulvert som bevarer
dyrka mark over traseen gjennom dette området.
Det forutsettes at turområdet i Holstadmarka blir minst mulig berørt.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -8 gis det tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for
ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående
kommunedelplan. Forutsetningen for dette er at tiltakene utelukkende legges under bakken.
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Medvirkning, alternativdrøfting og valgmuligheter skal ivaretas minst like godt som i en
kommunedelplan. Kommunestyret forutsetter, i tråd med tiltakshavers uttalte intensjoner, at flere
alternative plasseringer for både ny østre linje og hensettingsplass konsekvensutredes fullt ut slik
at kommunen gis et reelt valg mellom alternativene.
Når det gjelder prioriteringer er Ski kommune svært bekymret over manglende kapasitet gjennom
Oslotunellen, og mener ny Oslotunell bør prioriteres høyere.
Kommunestyrets behandling 12.12.2018:
40 av 41 representanter til stede fra starten av behandlingen av saken
Varamedlem Aleksander T Arnesen (FRP) tiltrådte etter pause
Etter dette var det 41 av 41 representanter til stede
Helge Bunæs (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt tredje avsnitt:
«Ski kommune anmoder Bane-Nor om å utrede alternative linjeføringer mellom Ski og Kråkstad.»
Morten N Ellingsen (AP) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens første og andre
avsnitt:
«Ski kommune ber om at det vurderes å utvide toglinje L2 sørover, feks til Ås eller Vestby Dette vil
både bidra til et felles bo- og arbeidsmarked internt i Follo, og som effektiv mating av passasjerer
til Follobanen En slik utvidelse vil påvirke behovet for størrelse og plassering av hensettingsspor
sør for Ski stasjon
Ski kommune er svært bekymret for de enorme naturinngrepene som ny linje og hensettingsspor
vil kunne medføre i et meget viktig kulturlandskap Det vil derfor være naturlig å se på nytt hvordan
påkoblingsproblematikken med østre linje kan løses, eksempelvis med å bruke borremaskinene
som brukes til Blixtunellen til en løsning under jorden i nærheten av stasjonsområdet til Ski
stasjon»
Votering:
Ellingsens endringsforslag til innstillingens første og andre avsnitt ble enstemmig vedtatt
Bunæs sitt tilleggsforslag, nytt tredje avsnitt, ble enstemmig vedtatt
Plan- og byggesaksutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak er:
Ski kommune ber om at det vurderes å utvide toglinje L2 sørover, feks til Ås eller Vestby Dette vil
både bidra til et felles bo- og arbeidsmarked internt i Follo, og som effektiv mating av passasjerer
til Follobanen En slik utvidelse vil påvirke behovet for størrelse og plassering av hensettingsspor
sør for Ski stasjon
Ski kommune er svært bekymret for de enorme naturinngrepene som ny linje og hensettingsspor
vil kunne medføre i et meget viktig kulturlandskap Det vil derfor være naturlig å se på nytt hvordan
påkoblingsproblematikken med østre linje kan løses, eksempelvis med å bruke borremaskinene
som brukes til Blixtunellen til en løsning under jorden i nærheten av stasjonsområdet til Ski
stasjon»
Ski kommune anmoder Bane-Nor om å utrede alternative linjeføringer mellom Ski og Kråkstad.
Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap veier tungt i valg
av alternativ Det er derfor ikke aktuelt å tillate noe annet enn tunell eller kulvert som bevarer dyrka
mark over traseen gjennom dette området
Det forutsettes at turområdet i Holstadmarka blir minst mulig berørt
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I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -8 gis det tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for
ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående
kommunedelplan Forutsetningen for dette er at tiltakene utelukkende legges under bakken
Medvirkning, alternativdrøfting og valgmuligheter skal ivaretas minst like godt som i en
kommunedelplan Kommunestyret forutsetter, i tråd med tiltakshavers uttalte intensjoner, at flere
alternative plasseringer for både ny østre linje og hensettingsplass konsekvensutredes fullt ut slik
at kommunen gis et reelt valg mellom alternativene
Når det gjelder prioriteringer er Ski kommune svært bekymret over manglende kapasitet gjennom
Oslotunellen, og mener ny Oslotunell bør prioriteres høyere

