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Gruppeledere 
 
Til orientering videresender jeg innspill jeg har fått fra Jernbanedirektoratet vedrørende 
hensettingsanlegg 
 
Mvh Ola Nordal 
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Kopi: Hanne Bertnes Norli; Terje Sten Vegem 

Emne: Østre linje og tilhørende hensettingsanlegg 

 
Vedrørende møte i Follorådet fredag 8. februar og spørsmål om Østre linje og tilhørende 
hensettingsanlegg. 
 
Vi viser til møte i Follrådet fredag 8. februar hvor Hanne Bertnes Norli og Terje Vegem var til stede fra 
Jernbanedirektoratet. I møtet ble det stilt spørsmål om Østre linje og tilhørende hensettingsanlegg.  
 
Jernbanedirektoratet vurderer at nytt hensettingsanlegg syd for Ski primært skal betjene lokaltog fra 
linje L2 Ski-Stabekk, på sikt Ski-Asker /Spikkestad, og regiontog fra linje L22 Oslo-
Ski/Mysen/Rakkestad som kan få ekstra avganger etter innføring av planskilt avgreining til Østre linje,  
inkludert reservemateriell tilhørende disse linjene. Dagens lokaltog skal utfases og nye lokaltog 
forventes i trafikk fra 2024. Nye lokaltog vil være lenger enn nåværende togsett.  
 
Østre linjes avgrening er nødvendig for å gi et vesentlig bedre og mer pålitelig togtilbud på alle 
strekninger i sørkorridoren. Dette gjelder også regiontogtilbudet til Ås og Vestby.  Bane NOR foreslår 
å planlegge nytt hensettingsanlegg og Østre linjes avgrening innenfor samme plan, for å redusere 
arealinngrep og fordi de berører samme geografiske område. En forlenget planprosess vil medføre 
senere ibruktakelse av Østre linjes avgrening og dermed også forsinke en forbedring av togtilbudet.  
 
Jernbanedirektoratet skal gjøre en nærmere vurdering av hvilken andel av regiontogene fra Østre 
linje som bør hensettes på Ski. Det finnes ikke tilstrekkelig hensettingskapasitet langs Østre linje på 
nåværende tidspunkt.  
Hvis anlegget på Ski skal brukes til færre tog til/fra Østre linje vil dette medføre behov for utbygging 
av eget hensettingsanlegg langs Østre linje. 
 
Jernbanedirektoratets vurderinger tilsier også at det ikke er behov for hensetting av fje rntog syd for 
Ski. 
 
Jernbanedirektoratet vurderer at hensettingsbehovet for regiontog til/fra Vestre linje primært bør 
løses på de nye hensettingsanleggene som er under planlegging. Linje L21 Moss – Stabekk bør 
hensettes  i Vestby/ Moss/ Rygge kommuner og IC-tog i Fredrikstad/ Sarpsborg kommuner. 
 
Jernbanedirektoratet arbeider med en revisjon av tidligere hensettingsstrategi for Østlandet for å 
definere nærmere behovet for hensettingsplasser på bla. Ski syd. Her vil temaene nevnt ovenfor bli 
vurdert. Avklaringer for Ski syd vil ventelig foreligge innen 1. juni. Vi ber likevel Ås kommune ta 



stilling til planform nå og fortsette samarbeidet med Bane NOR for ikke å miste tid. 
Jernbanedirektoratet vurderer framdriften for Østre linjes avgrening og hensettingsanlegg som 
avgjørende for tilbudsforbedringer i sørkorridoren.  
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