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Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 

Edvin Søvik (Ap) foreslo følgende tillegg: 
til punkt 1: 

Ønsket om å ikke utrede et lavt alternativ er basert på tidligere 
kostnadsoverslag for et større hensettingsanlegg enn det som nå trengs. 
Ås kommune ber derfor om at både høyt og lavt alternativ inngår i 

planprogrammet.  
 

til punkt 5: 
Både høyt og lavt alternativ vil få svært negative landskapsmessige 
konsekvenser for området Holstad/Østensjøvannet. Ås kommune ber 

derfor spesielt om at planprogrammet og konsekvensutredningene skal 
omfatte avbøtende tiltak for visuell virkning i landskapet. Dette kan f.eks. 

være estetisk utforming av broløsninger og minimering av massefyllinger. 
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) foreslo følgende tillegg: 

Ås kommune ber om at 
A: Tidligere «Konsept 2A (vedtaks punkt c i sak K-25/20), som innebærer 

påkobling av østre linje nord for Ski stasjon.» tas inn igjen i 
planprogrammet  

B: I perioden fra Follobanen åpnes til avgjørelse om utbygging av 

hensettingsspor må tas skal Bane NOR legge til rette for og be aktuelle 
myndigheter gjennomføre forsøk med og evaluere det alternativet som 
viser det er mulig å løse Østre linjes forbindelse med Follobanen uten å 

bygge en ny avkjørsel».  

C: Alternativ med togparkering ved Vestby (vedtaks punkt e i sak K-
25/20) tas inn i planprogrammet, og sees evt. i sammenheng med andre 

jernbaneprosjekt i området. 

Odd Vangen (Sp) foreslo følgende tillegg: 
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Med henvisning til revidert nasjonal transportplan, framlagt av 
Regjeringen 19.mars, der de legges vesentlig vekt på mer effektiv 

ressursbruk og de samfunnsmessige utfordringene som årsak til 
innskrenkning av planene for Intercity forbindelsene på Østlandet, vil Ås 
kommune påpeke at det snarest bør sette strek over planene for 

hensettingsanlegg Ski syd og ny avgreining av Østre linje. Dette fordi ny 
avgreining på østre linje beslaglegger flere hundre dekar høykvalitets 

jordbruksjord, fordi hensettingsanlegg bør sees i sammenheng med 
hensettingsanlegg ved Moss, fordi trafikkgrunnlaget for østre linje er bare 
en tiendedel av trafikkgrunnlaget på vestre linje og fordi den nye 

transportplanen bør prioritere utbyggingen på vestre linje fra Moss og 
sørover framfor østre linje. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) foreslo følgende tillegg: 

1) Alternative forslag fra eksterne fagkyndige, som både er jernbanefaglig 
forsvarlige og potensielt kan redusere innvirkningen på ikke-prissatte 
verdier bør tas med i de videre utredningene. 

 
2) Ved utredning av miljøkonsekvenser av de ulike trasevalgene skal 

utslippene av klimagasser fra arealendringer inkluderes. 
 

Kristine Lien Skog (SV) foreslo følgende tillegg: 

Bane NOR må legge til rette for en bedre og mer reell dialog ved 
planleggingen av infrastruktur i fortsettelsen. 

 
Votering: 
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Aps forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Sps forslag ble nedstemt 23-10 (4Sp, 3SV, 2V, 1Krf). 
 Vs forslag: 

A, ble nedstemt 28-5 (3SV, 2V). 

B, ble nedstemt 20-13 (4MDG, 3FrP, 3SV, 2V, 1R). 
C, ble vedtatt 23-10 (6H, 4MDG). 

 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.03.2021: 

1. Ås kommune stiller seg svært negativ til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets (KMD) beslutning om at alternativ 2, med 

jernbane og hensettingsanlegg delvis under bakken, tas ut av 
planprogrammet av økonomiske hensyn.  
 

Kommunen kan ikke akseptere at det økonomiske aspektet vektes høyere 
enn de ikke-prissatte konsekvensene før konsekvensutredningen er 

gjennomført.  
 

Ønsket om å ikke utrede et lavt alternativ er basert på tidligere 

kostnadsoverslag for et større hensettingsanlegg enn det som nå trengs. Ås 
kommune ber derfor om at både høyt og lavt alternativ inngår i 

planprogrammet. 
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2. Ås kommune beklager at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
gitt Bane NOR tilslutning til at planarbeidet gjennomføres som en statlig 

reguleringsplan, og dermed ikke fulgt Ås kommunes vedtak 19.05.2020. 
 

3. Dersom utredningsalternativene reduseres, er det svært viktig å utrede 

nullalternativet grundig, inkludert en vurdering av det reelle behovet for areal 
til hensettingsplasser. 

 
4. Det bør i prosessen legges mer vekt på de tiltak man kan unngå, for så ta 

med tiltak som avbøte, restaurere og kompensere. 

 
5. Planprogrammet må legge tydeligere føringer for at konsekvensutredningen 

skal inneholde konkrete avbøtende tiltak for alle negative konsekvenser for 
miljø og samfunn, både i anleggsfasen og i driftsfasen.  

 
Både høyt og lavt alternativ vil få svært negative landskapsmessige 
konsekvenser for området Holstad/Østensjøvannet. Ås kommune ber derfor 

spesielt om at planprogrammet og konsekvensutredningene skal omfatte 
avbøtende tiltak for visuell virkning i landskapet. Dette kan f.eks. være 

estetisk utforming av broløsninger og minimering av massefyllinger. 
 

6. Gjenbruk av dyrka jord fra beslaglagt landbruksareal må inngå som eget 

utredningstema i planprogrammet. Det må være en forutsetning at all dyrka 
jord som beslaglegges skal flyttes til egnede områder for nydyrking. 

 
7. Konsekvenser for det planlagte byggefeltet på Kjølstadhøgda (R-308) i 

anleggsfasen og permanent skal inngå som utredningstema i 

planprogrammet. 
 

8. Planprogrammet må sikre utredning av sumvirkninger for samtlige 
utredningstemaer, som oppstår i samspill med andre inngrep, eksempelvis 
nye E18 og Follobanen. For utredningstemaer hvor de samlede 

konsekvensene av flere inngrep blir større enn fra det enkelte, må det legges 
frem ytterligere avbøtende og/eller kompenserende tiltak. 

 
9. Kommunen forventer at KMD og Bane NOR involverer og lytter til kommunens 

faglige innspill til avbøtende og kompenserende tiltak, og at kostnadsaspektet 

ikke igjen settes foran hensynet til dyrka mark, natur, kulturlandskap og 
friluftsliv, i vårt felles arbeid med å jobbe frem en så skånsom plan som mulig 

under de gitte forutsetningene. 
 

10.Alternative forslag fra eksterne fagkyndige, som både er jernbanefaglig 

forsvarlige og potensielt kan redusere innvirkningen på ikke-prissatte verdier 
bør tas med i de videre utredningene. 

 
11.Ved utredning av miljøkonsekvenser av de ulike trasevalgene skal utslippene 

av klimagasser fra arealendringer inkluderes. 

 
12.Ås kommune ber om at alternativ med togparkering ved Vestby (vedtaks 

punkt e i sak K-25/20) tas inn i planprogrammet, og sees evt. i sammenheng 
med andre jernbaneprosjekt i området. 
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13.Bane NOR må legge til rette for en bedre og mer reell dialog ved 
planleggingen av infrastruktur i fortsettelsen. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 26. mars 2021 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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