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Agenda

• Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet

• Dialog og medvirkning

• Hva har vi jobbet med siden sist?
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• Planskilt avgrening til Østfoldbanens Østre linje og togparkering sør for Ski er 
forankret i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.

• Endret avtalestruktur mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet fom. 2022

– Bane NOR har fått et større handlingsrom og ansvar for å levere effekter.

– Innebærer blant annet rom for å prioritere prosjekter innenfor pakkene.

• Tiltakene inngår i effektpakken «Ny rutemodell Østlandet».

– Planskilt avgrening til Østfoldbanens Østre linje og togparkering sør for Ski er blant de største 

tiltakene i effektpakken «Ny rutemodell Østlandet».

• Tiltakene i effektpakken skal løse flaskehalser i systemet på Østlandet og 
åpne for tilbudsforbedringer og bedre utnyttelse av jernbanenettet rundt 
Oslo.

Planprogrammet; formålet med planarbeidet
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Kart fra KVU 2015



• Reduserer reisetid på Østfoldbanen.

• Øker antall avganger i grunnrute fra Moss til 4 tog i 
timen.

– På sikt pendelrute til Hønefoss (Ringeriksbanen)

• 10 minutters frekvens på direktetog Ski – Oslo S

• 10 minutters frekvens på lokaltog fra Ski til Oslo S/ 
Stabekk.

• Flere rushtidsavganger til Moss, Halden, Tønsberg, 
Drammen, Eidsvoll og Jessheim.

Hvorfor «Ny Rutemodell Østlandet»?

Basert på Tilbudsbok iht NTP 2018-2029 datert 22.06.20214

Persontog per time og retning til Ås

I dag

1/time

1/time

Persontog per time og retning til Ås

Ny Rutemodell Østlandet

2/time

2/time



Planprogrammet fastsatt juni 2021
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• Basert på konseptvalgutredningen vedtatt av 
regjeringen i 2015

• En reguleringsplan er en forutsetning for 
gjennomføring av jernbaneprosjekt

• Statlig arealplan betyr at myndigheten til å 
vedta planen er lagt til Kommunal- og 
distriktsdepartementet

• Ellers er prosessen som en vanlig 
arealplanprosess

• Kommunene og lokalsamfunnet skal aktivt 
involveres

• Orientert sist i formannskapet i august 2021 
og i januar 2022



Statlig fastsettelse 
av planprogram

Utarbeidelse av 
planforslag

Saksbehandling 
KMD/vedtak høring

Høringsperiode Merknadsbehandling
Saksbehandling 

KMD

Politisk 
behandling/vedtak 

plan

Aktiviteter fra fastsatt planprogram til vedtatt reguleringsplan
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Involveringsmøter

med planadministrasjonene 

og landbrukskontoret i Ås og 

Nordre Follo, samt 

sektormyndighetene om 

utforming av plan og KU 

(inkl avbøtende tiltak) 

Dialogmøter

med politisk ledelse i Ås og 

Nordre Follo om utformingen 

av plan og KU (inkl

avbøtende tiltak)

Medvirkningsmøter for 

grunneiere 

Både fellesmøter og møter 

om konkrete løsninger for 

den enkelte grunneier 

Barne- og ungdomsrådet

Prosjektpresentasjon etter 

forespørsel fra plan-

administrasjonene 

Regionalt planforum

Informasjon til og innspill fra 

regionale myndigheter

Involveringsmøter

med planadministrasjonene og 

landbrukskontoret, samt 

sektormyndighetene om mottatte 

innspill og hvordan de påvirker 

utforming av plan og avbøtende 

tiltak 

Dialogmøter

med politisk ledelse i Ås og 

Nordre Follo om mottatte innspill 

og hvordan de påvirker 

utformingen av plan og 

avbøtende tiltak

Medvirkningsmøter for 

grunneiere 

Både fellesmøter og møter om 

konkrete løsninger for den 

enkelte grunneier 

Barne- og ungdomsrådet

Prosjektpresentasjon etter 

forespørsel fra plan-

administrasjonene 

Regionalt planforum

Informasjon til og innspill fra 

regionale myndigheter 

Informasjonsmøter

for politisk ledelse

i Ås og Nordre Follo om 

innholdet i planforslaget 

og forslag til avbøtende 

tiltak

Informasjonsmøter for 

grunneiere

om innholdet i 

planforslaget, 

konsekvenser for den 

enkelte eiendom og 

forslag til 

avbøtende tiltak

Åpent folkemøte

Informasjon om 

innholdet i planforslaget 

og forslag til avbøtende 

tiltak

Regionalt planforum

Informasjon om 

planforslaget og 

avbøtende tiltak

Informasjonsmøter

for politisk ledelse 

i Ås og Nordre Follo 

kommuner om

innholdet i fastsatt 

planprogram,

hvordan kommunens 

innspill har påvirket  

planprogrammet,

Bane NORs rammer for 

videre arbeid og 

plan for medvirkning og 

involvering utarbeidet av 

Bane NOR og 

kommunens 

planadministrasjon



Reguleringsplanen – utkast pr februar 2022
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Optimalisert løsning for 30 plasser

En mer kompakt løsning uten 

uttrekkspor

Løsning i planprogrammet for 30 plasser 

To ulike varianter av løsning med 

uttrekksspor 

Togparkeringsanlegg

Optimalisering og endring av antall plasser

• Togparkering er et sammensatt system 

med gjensidige avhengigheter.

• Bane NOR har gjennom de nye portefølje 

avtalene fått større frihet til å håndtere 

hensetting. 

• Anlegget ligger i dag i et område med 

større iboende arealkonflikter –

hensiktsmessig å redusere beslag så mye 

som mulig

• Bane NOR arbeider nå med å optimalisere 

hensettingsanlegget ytterligere, og ser 

samtidig på muligheten for å redusere 

antallet hensettingsplasser eller bygge i 

flere trinn.

Foreløpig – under arbeid



Ski

Kråkstad

Ny påkobling til 

eksisterende  Østre linje

Togparkering 

for 30 togsett

Planskilt krysning 

av Vestre linje

N



Fugleperspektiv Ski-Kråkstad  
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Bru over daldraget nord for Østensjøvannet 
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Hensetting for 30 togsett á 110m  
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Fugleperspektiv fra Kråkstad mot Ski  
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Konsekvensutredning
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• Vi har tett dialog med administrasjonen, går gjennom alle 
registreringer som er gjort.

• Prosjektet har negative konsekvenser for blant annet:

– Jordvern

– Friluftsliv

– Naturmangfold

– Landskap

– Kulturarv

• Dette er informasjon og vurderinger vi kvalitetssikrer nå og vi vil 
komme tilbake til dette



Mulige konfliktreduserende tiltak

• Hvordan utarbeide en plan og gjennomføre tiltak som reduserer konfliktene vi ser?

• Bane NOR søker avbøtende tiltak – eksempler til vurdering:

– Kan parkeringsanlegget for tog reduseres?

– Kan vi dyrke opp nedlagte Østre linje når prosjektet er ferdig?

– Kan vi bedre tilkomsten til Kjølstadskogen fra Finstad?

– Bruer framfor kulverter over vassdrag?

– Se på estetiske kvaliteter for dalbrua nord for Østensjøvannet?
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Noen spørsmål fra formannskapsmøtet 26. januar

• Kan vi minske avstanden mellom sporene i planskilt kryssing, dermed 
begrense arealet som blir innelukket av ut- og inngående spor?

• En slik løsning vil gi skarpere kurver, og dermed redusert hastighet. Vi har her valgt 
en løsning for 100 km/t. Vi jobber fremdeles med traséen og vil følge opp 
spørsmålet videre.

• Begrense lysforurensing fra parkeringsanlegget?

• Vi ønsker å sikre at skogen rundt anlegget blir beholdt for å skjerme lys mot 
omgivelsene, samt at det velges lamper som begrenser lys til sidene. Dette kan bli 
sikret gjennom regulering og av noe skog.
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Hva med vilttrekk, dvs. elgen?
Nye bruer vil kunne sikre viktige trekkruter
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Takk for oss!

Kontaktinfo: 

Martin Hove (Prosjektsjef): martin.hove@banenor.no
Knut Sørgaard (Prosjektleder offentlig plan): knut.sorgaard@banenor.no

www.banenor.no/hensetting/ski


