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Referat fra regionalt planforum 15. juni 2021 - Bane NOR - hensetting sør for Ski, 
avgrening til Østre linje 

Saksnr:  2020/69018 - 246  

Dato:  15.06.2021 

Referent  Hilde Habberstad/Charlott Sandor Johansen 

Til stede Bane NOR: Tone Manum, Marianne Hermansen 
Ås kommune: Mari Olimstad 
Indre Østfold kommune: Frøydis Kristiansen, Kai Einar Roterud 
Nordre Follo: Helén Nathalie Liebig-Andersen 
Viken fylkeskommune: Amra Kalac, Malin Trømborg, Inger Johanne Strand, Herdis Johanne 
Sletmo, Anne Herstad, Estrella Fernandez, Karin Andersen, Morten Hanisch, Hilde 
Habberstad, Kari Ottestad, Charlott Sandor Johansen, Nina Merethe Hanssen 
Statens Vegvesen: Arne Kolstadbråten 
Jernbanedirektoratet: Paul Magnar Rennestø 
Statsforvalteren i Oslo og Viken: Christoffer Gjendem, Trygve Westrum Solem 

Ikke til stede  

Sendt til BANE NOR HOVEDKONTOR, BANE NOR EIENDOM AS, NORDRE FOLLO KOMMUNE, ÅS 
KOMMUNE, STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN, STATENS VEGVESEN, MATTILSYNET, 
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 

Kopi til Kopi til: 
 

Presentasjon av deltagerne 
Runde rundt det «digitale bordet» på Teams 

Gjennomgang ved Bane NOR 
Hensikten er et nytt anlegg for tog-parkering syd for Ski åpner som vil åpne for hyppigere lokaltogavganger 
på Østfoldbanen. Dette vil også bidra til redusert reisetid mellom Oslo og Ski, og legge til rette for et 
forbedret togtilbud i tråd med Ny rutemodell Østlandet. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal og 
moderniseringsdepartementet den 10. juni 2021 – som betyr at vi kan nå jobbe videre. Tilbakemeldinger til 
planprogrammet viser til at vi må endre det som er knyttet til føringer for massehåndtering- det må legges 
til rette for så mye gjenbruk av overskuddsmasser som mulig. Det må også legges til rette for at man kan 
deponere masser vi ikke får brukt, utenfor planområdet.  

Veien videre er at det jobbes med teknisk løsningsutvikling, jobbes med en medvirkningsplan (særlig rettet 
mot kommunene), reguleringsplanforslaget utarbeides høsten/vinter 2021/2022 og det kommer da på 
offentlig ettersyn sommeren 2022 med vedtak vinteren 2022/2023.  

Planforslaget innebærer konflikter knyttet til bl.a dyrka mark, kulturminner, landskapsbildet og et regionalt 
vilttrekk som går gjennom togparkeringen. Noen mindre konflikter knyttet til naturtyper. Må også ivareta 
massehåndtering, dyrka mark, hensyn til kulturminner og KULA, redusere jernbanens barrierevirkning, 
Østensjøvannet naturreservat og tilgang til friluftsområder. Samspill for å redusere konflikter er et viktig 
moment for oss. 
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Angående arealbeslag er det et gap mellom hva som er varslet og det som faktisk skal tas i bruk. 
Fotavtrykket til hensettingsanlegget har blitt redusert med godt over 30% og det jobbes videre med 
ytterligere redusering (uten at det går utover kapasiteten).  

Det vil komme en brokonstruksjon over 600 meter lang og relativt høy. Ønsker å utvikle denne luftig og lett 
som ikke skjemmer mer enn nødvendig. Jobber også mye med områdestabilisering.  

 
Spørsmål: 
Jernbanedirektorat: Sier planprogrammet noe om hva som skjer med Østre Linje? 

Bane NOR svarer at det ikke står noe om det, og at departementet har sagt at det er en omlegging av Østre 
Linje. Må være en egen prosess rundt dette.  

Statsforvalteren har en stor forventning om at den gamle traseen blir tilbakeført til landbruk. Dette må 
utredes.  

Nordre Follo har spilt inn at de ønsker at dagens Østre Linje blir tilbakeført til dyrka mark.   

Statens Vegvesen lurer på framdriften og byggestart. Presiserer at Bane NOR må koordinere med Statens 
Vegvesen. Ønsker tettere dialog. Lite ønskelig med massetransport på E18. Trafikkberegninger og 
vurderinger av trafikale konsekvenser og konsekvenser for trafikksikkerhet av massetransport.  

Bane NOR sier at planlagt byggestart er 2024, og presiserer at det er viktig at vi snakker med de riktige og 
relevante personene.  

Indre Østfold kommune ønsker å få være i dialog angående resten av prosjektet. De ønsker å være koblet på 
slik at de har god oversikt over prosjektet- fremdrift – mulighet til å følge prosessene etc.  

Viken samferdsel tiltakene berører tre fylkesveier. Har bedt om at de trafikale konsekvensene vurderes – 
særlig knyttet til bygging av E18, massetransport.  

Viken kulturminner, bygningsmiljø og landskap har et ønske om å være koblet tettere på prosjektet. Ønsker 
å vite hvordan dette blir med tanke på lys- og lydforurensing, noe som ble tatt opp i møte 16/4.21. Vi følger 
også gjerne opp hensynssoner. Bekymret for landskapsvirkningene av massedeponi. Et viktig spørsmål 
videre blir i hvilken grad kan man gjøre avbøtende tiltak her – for landskap og kulturminner.  

Viken kulturminner, arkeologi: Ønsker at dere tar vare på det som kan tas vare på – hvordan skal dere 
ivareta det som er rundt det som skal lages (også i anleggsfasen)? Medvirkningsplanen er viktig – møter har 
nå blitt endret til særmøter. Ønsker å vite hvordan formatet blir videre. Peker på samarbeidsforum til 
Ringeriksbanen som et godt eksempel. Fremmer at det er ønskelig at møter med andre regionale og statlige 
instanser som deltar – slik at vi kan bygge opp hverandre her. Ønsker at det blir noe mer forutsigbare 
møteagendaer.  

Bane NOR er litt usikker enda på hvordan prosessen vil være, men nå som samfunnet åpner opp så håper de 
på mer fysiske møter.  

Statsforvalteren viser til tidligere uttalelse. Nevner at det ligger an til innskjerping i den nasjonale 
jordvernstrategien fra årlig omdisponering på 4000 dekar til 3000 dekar. Ber Bane NOR sikre at deres 
utbygging er i tråd med dette nasjonale målet.  

Viken folkehelse vil gjerne høre litt rundt påvirkning på friluftsliv, turveger etc. som kan bli berørt av 
utbygging. Hvordan skal arealbeslag ivareta folkehelseperspektivene? 

Bane NOR kan ikke gjøre rede for konsekvensene på dette tidspunktet. Er opptatt av at spørsmålene 
utredes.  

Viken Miljøavdeling løsninger må ivareta miljømessige hensyn, funksjonelle økosystemer og at 
vannforskriften §12 må tas i bruk.  

Oppsummering 
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Behov for medvirkning og involvering er viktige temaer som er tatt opp av deltagerne. Etterbruk av Østre 
Linje er også viktig, særlig knyttet til ivaretagelse av dyrka mark.  

 

 

Hilde Kobbelund Habberstad 
Rådgiver 

 
Vedlegg  
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