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Prosjektoppdraget fra Jernbanedirektoratet

Planlegges sammen:

• Ny avgrening mot Østre linje, syd for Ski. Ferdig bygd i 

november 2024 (2026 er under vurdering)

• Hensettingsanlegg for 15 doble Flirt-tog (verksted senere)
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• Ny avgrening mot Østre linje

− Innsigelser til reguleringsforslaget for Ski stasjon:  

‒ Tog på Østre linje må kunne benytte Follobanen

− Innsigelser trukket:  KVU for Østre linjes tilknytning mot Oslo ble utarbeidet – konsept 1 valgt

• Parkeringsanlegg i Ski syd

− Rapporten «Hensetting Østlandet – delrapport fase 3». 

‒ Økt togtilbud på alle linjer krever økt parkeringskapasitet
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Bakgrunn generelt



KVU fra 2015:

«Konsept med planskilt kryssing syd for Ski bør 

utredes videre»

• Ca. 6 km dobbeltspor til Kråkstad

• Ekstern kvalitetssikring (KS1) – støtter 

hovedkonklusjon, anbefaler rask oppstart av 

planarbeid
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Bakgrunn for prosjektet – Østre linje



• Begge kommuner har gitt tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid - på vilkår som 

er forsøkt sammenfattet her:

− Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas, flere alternative løsninger skal KU-utredes

− Det skal redegjøres for behov /omfang av togparkeringen

− Dyrka mark skal bevares

− Alle mulige løsninger skal vurderes (jfr. alternative forslag som har vært fremført)

‒ Herunder forlenging av L2 sørover til, inkl. sydligere løsning for togparkering

‒ Herunder tunnel/kulvert for Østre linje mellom Ski og Kråkstad

‒ Herunder parkering i fjellhall, bl.a. direkte tilknyttet Ski stasjon

• De sterkeste signaler:

- Ski kommune forutsetter at alt legges under bakken

- Ås kommune ønsker ingen synlige inngrep i Kjølstadskogen
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Kommunestyrevedtakene fra Ski og Ås



Tilleggsføringer fra Ås kommune 19. juni 2019

Ås ønsket en orientering om alternative løsninger-

også de som ikke foreslås videreført til neste planfase. 

Kommunestyret ga følgende hovedføringer:

- Utred traséalternativ under bakken (Ø1 lav, Ø2 lav)

- Utred fjellhall for togparkeringen (H3 Hagelunden)

- Utred togparkering sør for Ås stasjon (Kjensli)

- Se på mulighet for å knytte Østre linje til Follobanen uten 

omlegging av dagens ØL.  (KVU-konsept 2)
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• Togparkering – stort sett for lokaltog L2                                       

(30 togsett - eller 15 doble Flirt)

− Trengs for å få til flere togavganger                              

(jfr. rutemodell R2027)

• Ny avgrening mellom Kråkstad og Ski 

− Trengs for å sikre god nok kapasitet på 

stasjonen når togtrafikken gjennom Ski 

stasjon øker

• Mål: anleggene skal fungere i 2024 (26) 

‒ Bane NOR trenger en vedtatt reguleringsplan for 

å kunne bygge
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Hvorfor trengs ny togparkering i Ski syd og ny avgrening ØL?
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Kan Ski stasjon fungere i fremtiden uten ny ØL-avgrening?
Kapasiteten i «T-krysset» Ski stasjon blir for dårlig – mange kryssinger i plan
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Planlegging i et sårbart landskap tar tid



Fornminner skal undersøkes
- Sjakting på Sneissletta, med sortering av matjordlag
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Siling av alternativer for Østre linje
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Planprogram for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje 



SKI

HOLSTADMARKA

KRÅKSTAD
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Planområde
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Alternativ som foreslås videreført: 
Høy Østre linje og H2 – togparkering på bakkeplan ved Hagelund

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOrseB967hAhVLyaYKHWJaBNAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://publicdomainvectors.org/no/gratis-vektorbilder/Nord-pil/58771.html%26psig%3DAOvVaw1w6-coEL67uXxr9AjyHmXl%26ust%3D1554209311519060&psig=AOvVaw1w6-coEL67uXxr9AjyHmXl&ust=1554209311519060
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Alternativ som foreslås videreført: 
Lav Østre linje og H3 – togparkering i fjellhall ved Hagelund

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOrseB967hAhVLyaYKHWJaBNAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://publicdomainvectors.org/no/gratis-vektorbilder/Nord-pil/58771.html%26psig%3DAOvVaw1w6-coEL67uXxr9AjyHmXl%26ust%3D1554209311519060&psig=AOvVaw1w6-coEL67uXxr9AjyHmXl&ust=1554209311519060


• Følgende tema er foreslått utredet i 

planprogrammet:

− Landskapsbilde

− Friluftsliv

− Naturmangfold (herunder vannmiljø)

− Kulturarv, herunder utgravinger

− Naturressurser /dyrka mark /flom

− Støy

− Grunnforhold, herunder detaljerte boringer

− Massehåndtering /anleggsperiode 

− Trafikkanalyser

− og mye mer….
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Utredningsprogram
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Medvirkning

• Informasjon til berørte grunneiere og naboer innenfor 

planområdet er sentralt for å sikre en god planprosess

• Bane NOR har en tett dialog med grunneierlaget for 

Østre linje

• Informasjon vil også bli tilgjengelig på prosjektets 

nettsider 

• Bane NOR arrangerer åpne møter ved større milepæler 

i planarbeidet
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Videre fremdrift – må avklares med JDir
Aktivitet Stipulert fremdrift

Høring og kommunal fastsetting 

av planprogram med 

utredningskrav

Vinter 2019-2020

Konsekvensutredning (KU) for to 

alternativ for ny Østre linje og 

hensettingsanlegg

Bane NOR utarbeider planforslag

Feltarbeid pågår, ferdigstilles høst 

2021

Høring av reguleringsplan med KU 

for anbefalt alternativ 

Vår 2021

Kommunal behandling av 

planforslaget

Vår 2022

Anleggsstart 2024

Anlegget er klart til bruk 2026



19

Mer informasjon på prosjektets nettside:

www.banenor.no/prosjekter/ Østfoldbanen/togparkering /togparkering Ski og innføring Østre linje

http://www.banenor.no/prosjekter/


• Det er mulig å gi innspill til planarbeidet via en digital kartportal.

• Innspill til planarbeidet kan også sendes til Bane NOR v/planfaglig rådgiver Asplan 

Viak innen 03.11.2019:

• Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika,

• eller til e-post ostrelinjeskisyd@asplanviak.no

• Merk innspillet med «Østre linje/togparkering Ski syd».
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Bane NOR ønsker innspill og merknader 
til planprogrammets innhold

http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=f5e619b694454274a1dd4c55aa5f7cf1
mailto:ostrelinjeskisyd@asplanviak.no

