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Planinitiativ 

 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 18/02748-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. 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. 

 
2. Medvirkning og valgmuligeter skal ivaretas minst like godt som i en 

kommunedelplan. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje 
og hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

 
3. Kommunestyret forutsetter at det legges frem alternativer med hensettingsanlegg 

under bakken både med utgangspunkt i alternativ 3 (Kjølstadskogen) og alternativ 
10 (Hagelunden), og at disse alternativene vurderes på lik linje med alternativer 
over bakken. 

 
4. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ.  
 
 
Ås, 21.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   06.12.2018 
Kommunestyret     12.12.2018 
 
Vedlegg: 
1. Planinitiativ, datert 07.11.2018 
2. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
3. Uttalelse Statens vegvesen 
4. Uttalelse Akershus fylkeskommune 
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5. Uttalelse Grunneierlaget Østre linje 
6. Uttalelse Holstadmarka grunneierlag 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015)  
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Bane NOR  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok 07.11.2018 Bane NORs planinitiativ for regulering av 
hensettingsanlegg Ski syd og ny trasé for Østre linje. Reguleringsplanarbeidet vil 
være basert på utredningene KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015) og 
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015).  
 
Bane NOR ønsker å utarbeide en samlet reguleringsplan med konsekvensutredning 
for tiltakene. Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart 
hvorvidt prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående 
kommunedelplan. Bane Nor viser til følgende fordeler ved en slik prosess: 

 Spare planleggingstid (1-2 år). Anlegget kan etableres tidligere. 

 Mer detaljert planlegging gir mulighet til å vise detaljerte tekniske løsninger og 
synliggjøre konsekvensene for området og berørte grunneiere. 

 Valgmuligheter kan sikres like godt som ved en kommunedelplan: Minst to 
alternative løsninger for hensetting og Østre linje konsekvensutredes          

 Grunneiere og samfunn får rask og nøyaktig avklaring av hvor anleggene 
plasseres 

 Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med 
KVU, og alternative plasseringer av hensettingsanlegget er vurdert i rapporten 
Hensetting Østlandet.  
               

Hensettingsanlegget skal muliggjøre en økning av antall togavganger fra Ski stasjon 
når Follobanen står ferdig. Det er behov for om lag 200 daa til hensettingsanlegget. 
 
Ny avgrening for Østfoldbanens Østre linje er nødvendig for at Østre linje skal kunne 
kobles på Follobanen.  
 
I videre planlegging ønsker Bane NOR å behandle behovet for toghensetting og ny 
trasé for Østre linje 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 Ås vedtar foreslått planprosess, vil Bane NOR 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.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
 
Rutemodell 2027 
Økt etterspørsel etter togreiser på Østlandsområdet skal i de kommende årene 

møtes med et bedret togtilbud, med økt frekvens og økt kapasitet. 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.  
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De planlagte forbedringene i togtilbudet er beskrevet i Rutemodell 2027. Ski stasjon 
vil få et svært godt rutetilbud grunnet Follobanen, i tillegg til lokaltogene som skal 
kjøre med 10-minutters frekvens. 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. I tillegg vil reisetiden mot Oslo forkortes som følge av Follobanen. 
Forbedringene i togtilbudet fra Ås stasjon er ikke avhengige av at 
hensettingsanlegget plasseres 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 vil gi en 
besparelse i reisetid på 10 minutter mellom Ski og Oslo S. 
 
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. stilt krav om at Østre linje kobles til Follobanen via en ny 
avgrening fra Follobanen syd for Ski stasjon. Bakgrunn for innsigelsen var at også 
byer/tettsteder langs Østre linje skulle nyte godt av kortere reisetid som ny Follobane 
vil gi mellom Ski og Oslo. Når Follobanen åpner vil det 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 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. 
 
Det ble i 2015 gjennomført en KVU for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot 
Oslo. 4 konsepter ble utredet nærmere: 

 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 togtrasé mellom Knapstad og Ås med planskilt tilkobling sør for Ås 
stasjon 

Sluttanbefalingen fra KVUen var at planskilt kryssing av Vestre linje sør for Ski bør 
utredes videre. Konseptet innebærer om lag 6 km ny bane til Kråkstad. Dagens 
stasjoner beholdes og dagens linje langs Kjeppestadveien legges ned.  
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Figur 1. Alternative traseer for ny østre linje mellom Kråkstad og Ski. 

 
Hensetting Ski syd 
Jernbaneverket utredet i 2015 mulige områder for hensettingsanlegg, for å møte 
fremtidig behov for hensetting av persontog på Østlandet. I rapporten Hensetting 
Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) ble det i delområde Ski søkt etter arealer 
for mulig etablering av 95 plasser og verksted. Det ble vurdert 10 alternativer syd for 
Ski, som vist på figur 2. Alternativene 2, 3, 6 og 10 ble vurdert som mest aktuelle, 
bl.a. på grunn av nærhet til Ski stasjon og dermed lavere kostnader til tomtogkjøring. 
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Figur 2. De ulike områdene vurdert som mulige alternativer for hensettingsanlegg i utredningen Hensetting 
Østlandet - delrapport 3 (2015).  

 
Rapporten ble sendt til berørte kommuner og fylkeskommuner for innspill. 
Fylkesmannen ga også innspill til rapporten. Ås kommunestyre behandlet rapporten 
2. september 2015 og vedtok følgende (K-46/15): 

1. Ås kommune er kritisk til Jernbaneverkets høringsprosess med utsendelse av 
dokumenter i ferien og med krav om raskt svar etter ferien. Ås kommune er også 
kritisk til at Jernbaneverket ikke har lagt større vekt på å unngå kulturlandskap og 
dyrket eller dyrkbar mark.  
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2. For planlegging av hensettingsanlegg mener Ås kommune at følgende må legges til 
grunn:  

a. Follobanen må sees i et lengre perspektiv, hvor denne på sikt forlenges videre 
sørover. 

b. Anlegget må ikke legges på dyrket eller dyrkbar jord.  

c. Lokaliseringen må hensynta behovet for hyppigere togavganger fra Ås, som i 
tillegg gir direkte forbindelse til stasjonene på den gamle linja mellom Ski og 
Oslo.  

3. Når det gjelder utredningen vil Ås kommune vektlegge følgende:  

a. Jernbaneverkets Utredning Hensetting Østlandet – delrapport 3, vedlegg 2.1: 
Analyse arealer Ski, tas til orientering.  

b. Ås kommune noterer at de fleste foreslåtte alternativer i Ås ikke har 
tilstrekkelig areal for hensettinganleggets behov, og at alternativene 
gjennomgående krever dyrket eller dyrkbar jord. Ås kommune ønsker av 
jordvernhensyn at Jernbaneverket finner en annen løsning for 
hensettingsanlegg i dialog med de berørte kommunene. 

 
Akershus fylkeskommune ba i sin høringsuttalelse om at hensynet til dyrka mark, 
naturverdier, kulturminner og andre samfunnsinteresser blir vektlagt i videre 
planlegging, med god samordning på tvers av kommunegrensene.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpekte i sin høringsuttalelse at de var særlig 
kritiske til alternativ 4, 6, 8 og 10 på grunn av omdisponering av dyrka mark og at 
konsekvenser for dyrka mark var undervurdert i utredningen for hensettingsanlegg. 
De viste videre til området rundt Østensjøvann som særlig verdifullt for 
naturmangfold. 
 
Alternative plasseringer av hensettingsanlegget 
I etterkant av den politiske behandlingen av rapporten har Bane NOR gjort en ny 
vurdering av alternativene, og ønsker å gå videre med alternativene 3 og 10.  
I tråd med signaler fra kommunestyret har Bane NOR vurdert hvilke plasseringer 
som ikke beslaglegger dyrka mark. Alternativ 1, 4, 6, 7 og 8 er vurdert som uaktuelle 
på grunn av beslag av dyrka mark. Det samme gjelder alternativ 10, men her ønsker 
Bane NOR å utrede en plassering under bakken i nord-sør-retning. Alternativ 2 og 5 
har ikke tilstrekkelig med areal for å løse hensettingsbehovet og er derfor vurdert 
som uaktuelle. Alternativ 9 gir store kostnader knyttet til tomtogkjøring fra Ski stasjon, 
og Bane NOR ønsker derfor ikke å utrede dette alternativet videre.  
 
Bane NOR ser det som en fordel å plassere anlegget nærmest mulig Ski stasjon. 
Hensettingsanlegget vil gi kapasitetsutfordringer på linjen når mange togsett skal inn 
til anlegget i løpet av kort tid, og det vil være stor trafikk henholdsvis fra og til 
hensettingsanlegget både morgen og kveld. Denne trafikken vil resultere i 
restriksjoner for den øvrige trafikken på Vestre linje. Jo kortere strekning mellom Ski 
stasjon og hensettingsanlegget er, desto kortere periode med restriksjoner blir det for 
den øvrige trafikken. Alternativt, for å unngå restriksjoner på øvrig trafikk på linjen, 
kan det etableres ekstra spor mellom Ski og hensettingsanlegget. En plassering i 
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nærheten av Ski stasjon vil altså hindre øvrig togtrafikk minst mulig og unngå behov 
for ekstra spor over en lang strekning.  
 
Planinitiativet 
Bane NOR har etter bestilling fra Jernbanedirektoratet startet forberedelse til 
planarbeidet for ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg syd for Ski. 
Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart hvorvidt 
prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan.  
 
Bane NOR begrunner fordelene med å gå direkte til reguleringsplan slik:  

• Sparer planleggingstid (1-2 år) og anlegget kan etableres tidligere  

• Gir berørte grunneiere i området en raskest mulig avklaring på hvor anleggene 
skal plasseres 

• Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med KVU 
for Østre linjes forbindelse mot Oslo 

• Hensynet til jordvern, samt behov for nærhet til Ski stasjon, gir få aktuelle 
områder for hensettingsanlegget. Det er dermed 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, som bare vil 
fastsette en korridor for etterfølgende planlegging 

 
Tiltakene 
 
Østre linje 
Ny trasé for Østre linje planlegges for dobbeltspor. Strekningen er om lag 6 km lang, 
og banetraseen er mellom 15-20 meter bred. I tillegg kommer terrenginngrep som 
varierer ut i fra om banen går i fjell eller gjennom løsmasser. Strekningen vil få 
planskilte overganger som gir en trygg kryssing av jernbanen. Eventuelle 
bruløsninger og tunnelløsninger skal avklares gjennom planarbeidet.  
 
Hensettingsanlegget 
Nytt hensettingsanlegg sør for Ski skal romme 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. Alternativ 10 - Hagelunden berører i 
utgangspunktet dyrka mark, men tiltakshaver ønsker å utrede en løsning med 
plassering under bakken i nord-sør-retning. I henhold til planinitiativet vil den 
endelige plasseringen og størrelsen på arealet kunne avvike betydelig fra 
markeringene i figur 2. 
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Beskrivelse av planområdet 
Utredningsområdet for ny trasé for Østre linje og etablering av hensettingsanlegg er 
vist på figur 4 i planinitiativet. Området ligger i et åpent kulturlandskap med 
skogkledde åser. Fv. 152 Åsveien, fv. 28 Kråkstadveien og fv. 29 Løkenveien ligger 
innenfor utredningsområdet, og vil bli berørt av ny Østre linje. I tillegg krysser 
alternativene for trasé lokale adkomstveier og gang- og sykkelveier i området. 
Boligområdene Kjølstadhøgda og Tandbergløkka ligger innenfor planområdet, og 
kan bli berørt av tiltakene. 
 
Uttalelser ved begrenset høring av planinitiativet: 
Bane NOR sendte forslag til planinitiativ på begrenset høring til Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Grunneierlaget Østre 
linje, i perioden 17.10.2018 - 9.11.2018. I tillegg til de nevnte aktørene har også 
Holstadskogen grunneierlag levert uttalelse. Alle uttalelsene er oppsummert under. 
Bane NOR har kommentert grunneierlagenes merknader. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen: 
Fylkesmannen anser en reguleringsplanprosess med konsekvensutredning som 
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i denne saken. De har ingen innvendinger mot at 
man går direkte til reguleringsplan, da jordvernhensynet er tillagt stor vekt ved valg 
av alternativer det er aktuelt å gå videre med. 
 
Akershus fylkeskommune: 
Fylkesrådmannen støtter planinitiativet og vurderingen om å gå direkte til 
reguleringsplan uten at det utarbeides kommunedelplan for tiltakene, da dette vil 
spare tid og sikre at anleggene kan etableres raskere. Fylkesrådmannen viser også 
til fylkestingets uttalelse til KVU for Østfoldbanens østre linje. 
 
Statens vegvesen: 
Statens vegvesen støtter vurderingen om å gå direkte til reguleringsplan uten 
forutgående kommunedelplan, og har ingen innvendinger til planinitiativet.  
 
Grunneierlaget i Ski og Ås langs østre linje 
Grunneierlaget påpeker at det er viktigst for grunneierne å unngå at dyrket mark og 
dyrkbar mark rammes av planlagt arbeid med ny trasé og hensettingsspor. Alternativt 
må det bestrebes at så lite dyrket mark og dyrkbar jord som mulig beslaglegges til 
jernbaneformål. Grunneierlaget ønsker at jernbanetraseen går under eksisterende 
veier og derfor må legges i tunell slik at det fortsatt kan produseres mat på jorda som 
legges tilbake over areal med tuneller. 
 
Grunneierlaget peker på alternativt hensettingsområde syd for Vestby sentrum som 
ikke berører dyrket eller dyrkbar mark, og som vil muliggjøre å øke togkapasiteten for 
innbyggerne i Vestby og Ås, langs Vestre linje der befolkningstallet er størst og vil 
øke mest de kommende år. Grunneierlaget mener at Bane NOR bør ta initiativ 
overfor Jernbanedirektoratet slik at oppdraget justeres til å omfatte et delt alternativ 
som omhandler Vestby. 
 
Grunneierlaget støtter ikke Bane NOR i deres ønske om å gå rett på reguleringssak 
og mener kommunedelplan-behandling bør gi tid til å se på alternativ plassering av 
hensettingsspor. 
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Holstadskogen Grunneierlag 
Holstadskogen grunneierlag stiller krav om at planprosessen skal omfatte 
kommunedelplan. Begrunnelsen er omfang, størrelse og kompleksitet av 
hensettingsanlegget, at store tiltak må gjennom ulike planfaser og behov for 
konsekvensutredning og høring i 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 Bane NOR 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 turareal. 
 
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 NORs kommentar til grunneierlagenes uttalelser: 
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 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 
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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: 
 
Planprosess 
Rådmannen har vurdert innsendte planinitiativ fra Bane NOR. Det vurderes som 
hensiktsmessig at ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg sør for Ski sees 
under ett og at det gjennomføres et felles planarbeid for tiltakene.  
 
Ås kommune bes videre ta stilling til om Bane NOR kan varsle oppstart av en 
reguleringsplan for tiltakene, eller om det først må utarbeides en kommunedelplan.  
Bane NOR begrunner sitt ønske om å gå direkte til reguleringsplan med at en 
reguleringsplan gir mer nøyaktig avklaring av arealbeslag og konsekvenser av 
tiltakene, sparer planleggingstid og gir mulighet for en raskere avklaring for de 
berørte grunneierne. I tillegg vises det til at alternative plasseringer av 
hensettingsanlegget og østre linje er blitt grundig vurdert gjennom tidligere 
utredningsarbeid. De fleste vurderte lokaliseringene for hensettingsanlegget er 
vurdert som uaktuelle, grunnet beslag av dyrka mark og avstand til Ski stasjon. 
 
Grunneierlagene støtter ikke Bane NORs forslag til prosess, og mener en 
kommunedelplanbehandling vil gi mer tid til å vurdere flere alternativer og 
tilrettelegge for en grundigere konsekvensutredning og høringsprosess. De påpeker 
at utredningsområdet omfatter det svært verdifulle friluftsområdet Holstadmarka, og 
etterspør alternative plasseringer, bl.a. syd for Ås eller Vestby stasjon. 
 
Rådmannen støtter Bane NORs ønske om en effektiv planprosess, for å unngå at 
planlagte forbedringer i togtilbudet forsinkes. Follobanen, med økt kapasitet og opp 
mot halvering av reisetiden inn mot Oslo, vil utgjøre et stort løft for Ski stasjon, samt 
regionen for øvrig. Også Ås stasjon vil nyte godt av utbedringene i tilbudet, i form av 
kortere reisetid og kvartersavganger i rushtid. 
 
Rådmannen aksepterer premisset om at både ny østre linje og hensettingsanlegget 
må bygges i nærhet til kollektivknutepunktet Ski stasjon. Hensettingsanlegget skal i 
hovedsak betjene Follobanen og lokaltogene mellom Oslo og Ski. En plassering av 
anlegget syd for Ås og Vestby stasjon, som etterspørres av grunneierlagene, vil være 
vesentlig fordyrende grunnet tomtogkjøring til Ski stasjon, og er heller ikke nødvendig 
av hensyn til rutetilbudet på Ås stasjon, jf. Rutemodell 2027.  
 
I store samferdselssaker lages det ofte kommunedelplan for tiltaket i etterkant av en 
gjennomført konseptvalgutredning. Dette er særlig aktuelt dersom planområdet er 
stort, og omfatter flere alternative traséer med stor spredning. En kommunedelplan 
vil i slike tilfeller konsekvensutrede de ulike alternativene, og fastsette en 
båndleggingskorridor for å hindre utbygging inntil reguleringsvedtak med nøyaktig 
plassering av tiltaket er utarbeidet. I dette tilfellet har Bane NOR allerede gjennomført 
en silingsprosess av aktuelle alternativer, og har lokalisert de aktuelle alternativene 
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innenfor et begrenset område. Utredningsområdet som skisseres i planinitiativet er 
omtrent like bredt som en båndleggingskorridor i en kommunedelplan vil være.  
 
Rådmannen kan ikke se at en kommunedelplan vil bidra med nye avklaringer i denne 
saken, så lenge det er de samme alternativene for plassering som vil omtales og 
konsekvensutredes i begge planprosesser. Bane NOR har i e-post av 16.11.2018 
bekreftet at det for dem er uaktuelt å utrede alternativer utenfor utredningsområdet 
som er beskrevet i planinitiativet. En reguleringsplan vil inneholde samme krav til 
medvirkning og konsekvensutredning, men vurderingene vil være på et mer detaljert 
nivå som gir en tidligere avklaring av plassering. Rådmannen mener denne 
prosessen vil ivareta behovet for utredninger og medvirkning i tilstrekkelig grad, og 
viser til uttalelser fra regionale myndigheter som støtter opp om foreslått prosess.  
 
Rådmannen deler for øvrig grunneierlagenes bekymring for hensynet til friluftsliv, 
naturmangfold, matjord og kulturlandskap. Plassering av tiltakene i nærhet til Ski 
stasjon gir ingen områder hvor disse hensynene ikke vil berøres i større eller mindre 
grad. Rådmannen er 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.  
 
Friluftsliv  
Sikring av gjenværende nærturområder og sammenhengende grønnstruktur må 
prioriteres høyt i det videre planarbeidet. Som grunneierlagene påpeker er 
Holstadmarka er høyt verdsatt friluftsområde, og de planlagte tiltakene kan potensielt 
ha store negative konsekvenser for tilgangen til naturterrenget. Rådmannen ønsker 
derfor at det konsekvensutredes et alternativ med hensettingsanlegg under bakken 
også med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen. Området er viktig som 
turområde for lokalbefolkningen både i Ås og Ski, og rådmannen i Ski har lagt fram 
en likelydende innstilling i saken. Dersom planarbeidet resulterer i et 
hensettingsanlegg på bakkeplan innenfor 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 
I henhold til gjeldende kommuneplan for Ås (vedtatt 03.02.2016) er det ikke ønskelig 
å omdisponere dyrka jord til fordel for utbygging, og det skal arbeides for å styrke 
jordvernet i hele kommunen. Rådmannen ser positivt på at forslagsstiller har lagt vekt 
på hensynet til dyrka mark i planinitiativets forberedende fase. Samtidig synes det 
utfordrende å finne en løsning hvor dyrka og dyrkbar mark ikke berøres. I 
planprosessen bør løsninger som fører til minst mulig tap av matjord etterstrebes. 
Det bør også ses på muligheter for oppdyrking av arealer knyttet til dagens østre 
linje.  
 
Naturmangfold 
Registreringer i Naturbase og Artsdatabanken tilsier betydelige naturverdier innenfor 
det foreløpige utredningsområdet. Det går vilttrekk gjennom begge de to områdene 
for plassering av hensettingsanlegget. I området som omfattes av alternativ 3 – 
Kjølstadskogen, er det registrert tre ulike forekomster av storsalamander med 
rødlistestatus nær truet. I tilknytning til området som omfattes av alternativ 10 – 
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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 mener at konsekvenser for naturmangfoldet må utredes særskilt 
gjennom planarbeidet. Omfanget av konsekvensutredningen må fastsettes i 
planprogrammet. Dersom tap av naturverdier ikke kan unngås eller avbøtes, bør 
økologisk kompensasjon vurderes for å hindre netto tap av naturverdier. 
 
Boligbebyggelse  
Det er hovedsakelig spredt bebyggelse i området. Kjølstadhøgda boligfelt og 
Tandbergløkka kan bli berørt av ny trasé for Østre linje. Rådmannen vil understreke 
viktigheten av at konsekvenser for boligområdene blir grundig utredet, og at 
informasjon til berørte beboere ivaretas i planprosessen. 
 
Kulturlandskap og kulturminner 

De samlede virkningene av jernbaneutbygging på det helhetlige kulturlandskapet i 
området må utredes i det videre arbeidet med alternativvurderinger og 
konsekvensutredninger. Planprogrammet må fastsette utredningskrav for 
kulturminner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planarbeidet har ingen økonomiske konsekvenser for Ås kommune. 
 
Alternativer: 
Kommunestyret vedtar at Bane NOR varsler oppstart av kommunedelplan ny østre 
linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski. 
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at denne prosessen vil kunne forsinke 
iverksettelsen av nytt rutetilbud på Østfoldbanen (Ruteplan 2027). For å iverksette 
Ruteplan 2027 har Jernbanedirektoratet bestilt ferdig bygd avgrening til Østre linje 
med hensettingsanlegg i løpet av 2024.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid 
for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan. 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.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


