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Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - 
Planinitiativ 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02748 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/18 06.12.2018 
2 Formannskapet 3/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret 2/19 13.02.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR var til stede for å svare på eventuelle 
spørsmål. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Votering: 
Ap’s forslag ble tiltrådt 7-2 (SV, V). 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
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. 
 
Kommunestyret setter følgende forutsetninger for å hoppe over 
kommunedelplanfasen: 
 
1. Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan. 
2. 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. Utredningene av hensettingsanlegg skal omfatte hensetting i fjell i direkte 
tilknytning til Ski stasjon. 

4. Utredningene av østre linje skal omfatte påkobling av østre linje nærmere Ski 
stasjon uten dagstrekninger i Ås kommune. 

5. Utredningene skal omfatte vurdering av behov for omfang av toghensetting, 
herunder hvilke togstrekninger som betjenes og omfang av hensetting for hver av 
disse. 
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6. Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke. 
7. Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken. 
8. Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet. 
9. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativer for hensetting og for østre linje. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 1. februar 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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