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Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Jernbanedirektoratets e-post av 11.02.2019 om Østre linje og tilhørende 
hensettingsanlegg vedlegges protokollen.  
 
Odd Vangen (Sp) foreslo følgende alternativ til innstillingens pkt 4: 
Utredningen av østre linje skal omfatte alternativ der eksisterende østre linje 
beholdes fram til Ski, men likevel blir tilknyttet Follobanen. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
 

Innstillingens første og andre avsnitt erstattes med: 
Formell oppstart av reguleringsarbeider må avvente til kommunedelplaner for 
henholdsvis ny østre linje Ski – Kråkstad og hensettingsanlegg sør for Ski er 
vedtatt.  
 

Kommunestyret setter følgende føringer for arbeidet med kommunedelplanene: 
 

Pkt 1 utgår. 
 

Tilleggspunkter: 

 Størrelse på hensettingsanlegg avgrenses endelig til Linje L22 og L2 sitt 
behov. 

 Utredningen må også omfatte alternativ sør for Ås. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling: 

 første og andre avsnitt ble vedtatt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved 
alternativ votering mot SVs forslag. 

 pkt 1 - 3 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt 5 - 9 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt 4 ble enstemmig nedstemt ved alternativ votering mot Sps forslag. 
SVs første tilleggspkt. ble nedstemt 20-13 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
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SVs andre tilleggspkt. ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019 
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. Utredningen av østre linje skal omfatte alternativ der eksisterende østre linje 
beholdes fram til Ski, men likevel blir tilknyttet Follobanen. 

5. Utredningene skal omfatte vurdering av behov for omfang av toghensetting, 
herunder hvilke togstrekninger som betjenes og omfang av hensetting for hver av 
disse. 
 

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, 19. februar 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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