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Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje 

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

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 30/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 28/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret 20/19 19.06.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
H1 Kjølstadskogen som vist til i saksutredningen vurderes også. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet Håvard Steinsholts (SV) forslag i HTM: 
2. Presisering av momenter i planprogrammet: 

a) 0-alternativet med videreutvikling med utgangspunkt i eksisterende anlegg og 
arealer må utredes så vel planmessig som økonomisk (hele Oslo-området). 

 
Votering: 
HTM’s innstilling til og med punkt a og b) ble enstemmig tiltrådt. 
HTM’s innstilling punkt c) ble nedstemt 5-4 (1Ap, 2 H, FrP). 
HTM’s innstilling punkt d) ble enstemmig tiltrådt 
HTM’s innstilling punkt e) og f) ble enstemmig tiltrådt. 
Ola Nordals (Ap) forslag ble nedstemt 8-1 (Ap). 
HTM’s innstilling siste del ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 
avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 
Alternativene som utredes for østre linje er: 

a) Ø1: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 

Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 

d) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
e) Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Presisering av momenter i planprogrammet: 
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Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 
 
Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må vises på kart 
og i tall. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 11. juni 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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