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INNLEDNING

SAKENS DOKUMENTER

I Samferdselsdepartementetssluttbehandlingog godkjenningav konsekvensutredning
(KU)og programfor supplerendeutredningeri reguleringsplanarbeidetfor Follobanen
(nyttdobbeltsporOslo- Ski),har en rekke dokumentervært lagt til grunn:
Brev av 23. november2011hvor Jernbaneverketgir sine anbefalingertil departementet i forbindelsemed sluttbehandlingen,med vedlegg,blant annet
Riksantikvarensbrev til Jernbaneverketav 14.oktober 2011.
Konsekvensutredningfor Follobanenmed programfor supplerendeutredningeri
reguleringsplanfasen,versjonav 21.september2011.
Brev av 29. september 2011hvor Jernbaneverketoppsummererhøringsuttalelseneog gir sine vurderingerog forslagtil videre håndteringav disse.
Brev av 6. januar 2012hvor Jernbaneverketgjør rede for endringeri sporløsning
ved Endsjøgård, nord for Ski.
Brev av 2. februar 2012hvor Miljøverndepartementet
gir sine vurderinger.
Miljøverndepartementets
brev følgervedlagt.
Brev av 15.februar 2012hvor Jernbaneverketgir en nærmere redegjørelsefor
Follobanensforholdtil lov av 19.juni 2009nr. 100om forvaltningav naturens
mangfold(naturmangfoldloven).
Det vises også til at det har vært avholdtfleremøter i sakens anledning.
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VURDERINGSTEMAER I FORBINDELSE MED SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS SLUTTBEHANDLING AV KONSEKVENSUTREDNINGEN

Samferdselsdepartementetfastsattei brev av 13.september 2010planprogramog
videreplanprosessfor Follobanen.I den forbindelseble det bestemt at departementet
på grunnlagav en selvstendigkonsekvensutredning,i neste omgangskullelegge
føringerfor hvilkentrasé som skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplanenei de berørte kommunene,Oslo,Oppegårdog Ski.
Departementetvilpå bakgrunnav dokumentenesom er omtaltovenfor,legge føringer
for trasé og valgav drivemetodefor tunnelanleggetsom skal legges til grunn for det
videre reguleringsplanarbeidet.Departementetvilvidere gi en vurderingav hvordan
Jernbaneverkethar ivaretattkravet i naturmangfoldlovens§ 7 om at prinsippenei §§ 8 —
12i sammelov,skal legges til grunn ved offentligebeslutningersom berører naturvil også vurdere om programfor supplerende
mangfoldet.Samferdselsdepartementet
utredningeri forbindelsemed reguleringsplanarbeideter dekkende,og om Jernbaneverket gjennomKUenmed tilhørendedokumenter,i tilstrekkeliggrad har oppfylt
tiltakshaversutredningsplikt.Departementetvilvidere gi enkelte merknader og
føringertil det videreplanarbeidet.
JERNBANEVERKETS ANBEFALINGER OG SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS VURDERINGER
3.1

Føring for tras&alg som skal legges til grunn for reguleringsplanarbeidet

3.1.1 Føring for trasvalg i Oslo kommune

I KUensom ble lagt ut til offentligettersynvåren 2011med høringsfrist17.juni 2011,
var det utredet to ulike trasalternativer for utgående Follobane.Trasé for inngående
Follobane,samt inn-og utgående Østfoldbane,ble anbefaltført gjennomdet såkalte
Klypen-området.Blantannet på bakgrunnav innholdeti enkelte av høringsuttalelsene,
valgteJernbaneverketå vurdere nærmere om det også kunne være muligog legge
utgående Follobanesammenmed de tre andre sporene i Klypen,jf.Jernbaneverkets
brev av 29. september2011.
Jernbaneverkethar etter merknadsbehandlingenav høringsuttalelsenearbeidetmed et
optimalisertalternativfor Follobanenstrasé i Oslokommune.Dette alternativethar
følgeligikke vært fulltut beskreveti konsekvensutredningensom var på høring.
Alternativetinnebærer et noe større inngrepi Klypen-områdetenn beskreveti
konsekvensutredningen,mens de samledeinngrepenei Oslokommunereduseres.
Etter å ha arbeidetmed det optimalisertealternativetsommerenog høsten 2011,har
Jernbaneverketkommetfram til at en slikløsninglar seg realisere.Fire spor i Klypen
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er i følgeJernbaneverkettilfredsstillendejernbaneteknisk,gir enklere og raskere
gjennomføringog vilha mindrenegativeffektpå avviklingenav togtrafikkenpå OsloS i
anleggsperioden.Det pekes viderepå at kostnadeneved en slik løsningkan bli lavere
enn for de to tidligerevurderte trasalternativene. Ikke minst vil en slik løsningkunne
være mindrekonfliktfylti forholdtil kulturminnenei området.Jernbaneverketviser i
denne sammenhengtil dialogmed og brev fra Riksantikvarenav 14.oktober 2011.
Riksantikvarenmener, med visse forbehold,at Jernbaneverketsoptimaliserteløsninger
akseptabelut i fra hva som foreløpiger avdekket.
Jernbaneverketviser i sin oversendelseav 23. november2011til møte med Miljøverndepartementetog Samferdselsdepartementet24. oktober 2011,hvor forståelsenav
bestemmelsenei forskriftom konsekvensutredningerble drøftet. Jernbaneverket
mener at den optimaliserteløsningenmed fire spor i Klypenikke utløser krav om ny
konsekvensutredning.En mer detaljertbeskrivelseav konsekvensenefor Klypenområdet skal ivaretasgjennomdet foreståendereguleringsplanarbeidetog den
påfølgendeMiljøplanfor gjennomføringenav prosjektet.
Samferdselsdepartementeter tilfredsmed at Jernbaneverketsynes å ha funneten
løsningfor inn-og utgående spor fra/til OsloS som fremstår som mindrekonfliktfyltog
komplisertenn de to alternativenefor utgående Follobanesom var ute på høringen.
Dette gjelderbåde i forholdtil kulturminnevernog berørt bebyggelsei området.
Samferdselsdepartementeter enig i etatens vurderingav at en samlingav fire spor i
Klypenikke utløser behovfor en ny konsekvensutredningav dette alternativeti
reguleringsplanarbeidet.Det vises i denne sammenhengtil § 16i Forskriftom
konsekvensutredninger(fastsatt26.juni 2009)om behandlingav endringer av planer
eller søknaderetter gjennomførthøring. Selvom en samlingav fire spor i Klypenfører
til et noe større arealbehovenn for alternativetsom var på høring, er det departementets vurderingat denne løsningener å anse som en justering/optimaliseringog
ikke et nytt alternativ.Som Miljøverndepartementet
også peker på i sitt brev av 2.
februar 2012er en slik løsninginnenfordet rom for endringer og tilpasningersom det
vilvære naturligå vurdere i en reguleringsplanprosess.Miljøverndepartementet
mener
videre at en slik løsningbør kunne anbefaleslagt til grunn i reguleringsplanarbeidet.
Samferdselsdepartementetber derforJernbaneverketom å legge det optimaliserte
alternativetmed fire spor gjennomKlypenog trasé videre gjennomEkebergåsensom
beskreveti KUen,til grunn i det videre reguleringsplanarbeidetfor Follobaneni Oslo
kommune.Jernbaneverketsforslagom tilleggi programfor supplerendeutredninger
for reguleringsplaneni Oslokommune,jf etatens brev av 23. november2011,tas inn i
endeligversjonav KUen.
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Samferdselsdepartementetber om at Jernbaneverkethar en god dialogmed Oslo
kommunei det videreplanarbeidet,og ber dessuten om at Jernbaneverketfortsetter
dialogenmed Riksantikvarenom håndteringenav kulturminneri dette området.
3.1.2 Føringfor tras&algi Oppegårdog Ski kommune

For tras&alg gjennomOppegårdog Skikommuner,oppfatterSamferdselsdepartementet at traseen som beskrivesi KUen,er lite omstridt.
Jernbaneverketorientereri brev av 6. januar 2012om endringer i sporløsningenved
Endsjøgård, nord for Ski.På sammemåten som for optimaliseringeni Klypen-området,
anser departementetikke endringeneved Endsjøgård som et nytt alternativi forholdtil
hva som er skissert i konsekvensutredningen.Endringenmedførerderfor etter
departementetsvurderingikke behovfor ny konsekvensutredning.
Den alternativeløsningensom beskrivesi Jernbaneverketsbrev, er imidlertidikke godt
nok utredet til at den alene kan legges til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet.
Samferdselsdepartementetber derforJernbaneverketom, i samarbeidmed Ski
kommuneog berørte parter, å utrede nærmere en optimalisertløsningi forbindelse
med reguleringsplanarbeidetfør det tas endeligstillingtil valg av løsning.Viviser for
brev av 2. februar 2012som også omtalerdette
øvrigtil Miljøverndepartementets
forholdet.
Med føringengitt i avsnittetovenfor,ber Samferdselsdepartementetom at Jernbaneverket i det videre arbeidetmed reguleringsplanenfor FollobanengjennomOppegård
og Ski kommuner,legger til grunn traseen som er beskreveti KUenog Jernbaneverkets brev av 6.januar 2012. Viderebes det om at Jernbaneverkethar en god dialog
med Oppegårdog Skikommuneri det videre planarbeidet.
3.2 Føringfor valg av drivemetodefor tunnelanleggetsom skal leggestil grunn for det
viderereguleringsplanarbeidet

Jernbaneverketskriveri sitt brev av 23.november2011at tunnelanleggetkan drives
med boring,sprengningeller kombinasjonerav disse metodene.Etaten anbefalerat
endeligbeslutningom drivemetodetas enten i forbindelsemed valg av kontraktsstrategi,detalj-/byggeplaneller etter gjennomførtanbudsprosess.Jernbaneverket
anbefalervidere at valg av drivemetodetas etter en totalvurderingav økonomi,framdrift og konsekvenser.Jernbaneverketanbefalerderfor at det i reguleringsplanenefor
de tre kommunenereguleres for at tunnelenkan drivesbåde med sprengningog
boring.
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Sidenvalgav drivemetodeblant annet har betydningfor antallog størrelsenpå
tverrslageneog riggområdenemv.,vil metodevalgetha betydningfor blant annet hvilke
områder som skal reguleres.
Departementetoppfatterat Jernbaneverketsanbefalinghar sammenhengmed at
beslutningenom valgav drivemetode,eller kombinasjonerav de to metodene,er
komplisert.Etaten ønsker derfor å se an blant annet det videre arbeidetmed detaljplan
og kontraktsstrategifør endeligbeslutningom drivemetodeblir tatt.
I høringsrundenog i møte med de berørte kommuneneog Akershusfylkeskommune
19.desember 2011kom det fram at det er ønskeligmed en rask avklaringpå valg av
drivemetodeslik at valgtløsningkan tas inn i reguleringsplanene.
Samferdselsdepartementetslutter seg tilJernbaneverketsanbefalingom at det i
reguleringsplanarbeidetlegges til rette for både sprengningog/eller boring.Departementet har forståelsefor at det er krevendefor kommuneneå regulere for flere valg av
drivemetoder.Tunnelanleggeter den største og mest kostnadskrevendedelen av
Follobaneprosjektetog SD mener derfor at det kan være hensiktsmessigå ta beslutningen om valg av drivemetodenoe senere. DersomJernbaneverketi løpet av sitt
arbeid med detaljplanog kontraktsstrategifår et godt nok beslutningsgrunnlagtil å
konkluderei løpet av våren/sommeren 2012,ber vi etaten vurdere om en slik
beslutninglikevellar seg innpassei avslutningenav reguleringsplanarbeidet.
Samferdselsdepartementetber om å bli holdt orientert om Jernbaneverketsvidere
arbeidmed denne saken.
3.3

Forholdettil naturmangfoldloven

Det er et krav etter § 7 i naturmangfoldlovenat prinsippenei lovens§§ 8 - 12skal
legges til grunn ved offentligebeslutningersom berører naturmangfoldet.Dette innebærer blant annet at det skal gjøres rede for hvordanog i hvilkengrad tiltakethar
konsekvenserfor naturmangfoldet.Vurderingeneog vektleggingeneskal baseres på
eksisterendeog tilgjengeligkunnskapom naturmangfoldog det skal gjøres rede for
hva som er konsekvensenav tiltaketpå dette naturmangfoldet.Miljøverndepartementet
peker i sitt brev av 2. februar 2012på at det er spesieltviktigå vurdere hvilketiltak som
kan gjennomføresi tilknytningtil reguleringsplanarbeidetog i anleggsperiodenfor å
unngå eller foreta avbøtendetiltakmot negativevirkningerav betydningfor naturmangfoldet.
Som en del av Samferdselsdepartementetssluttbehandlingav konsekvensutredningen
har departementeti samråd med Miljøverndepartementet,
bedt Jernbaneverketom en
nærmere redegjørelsefor tiltaketsforholdtil naturmangfoldloven.
Jernbaneverkethar
gitt en slik redegjørelsei temarapportenVurderingerog vektleggingeri forhold til
naturmangfoldlovens§§ 8-12, vedlagti brev av 15.februar 2012.I rapporten
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gjennomgåskunnskapsgrunnlagetsom har blitt lagt til grunn både for KUenog for
spesifikkevurderingerog vektleggingeretter naturmangfoldloven.
I samrådmed Miljøverndepartementet
er det Samferdselsdepartementetsvurderingat
Jernbaneverketi sin rapporthar oppfyltkraveneetter naturmangfoldloven§§ 8 —12,jf.
§ 7. Departementetslutter seg til de vurderingerog vektleggingersom Jernbaneverket
gjør i rapporten.Viviser for øvrigtil Miljøverndepartementets
brev og punkt 4.3
nedenfor.
SlikMiljøverndepartementet
peker på i sitt brev, er det viktigat det i programfor
supplerendeutredningergjøres klart at utredningeneknyttet til reguleringsplanarbeidetskal gi et tilfredsstillendekunnskapsgrunnlagfor vurderingerav tiltaketi tråd
med bestemmelserog prinsipperi naturmangfoldloven.
4.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS ØVRIGE MERKNADER TIL
KONSEKVENSUTREDNINGEN OG TILGRENSENDE PROSJEKTER

Samferdselsdepartementeter opptattav at Jernbaneverketi den videreplanprosessen
følgeropp nedenståendeforhold.
4.1

Dialog med berørte kommuner og relevante fagmyndigheter

Vihar ovenforpekt på at Jernbaneverketsørger for å ha god dialogmed de berørte
kommunene.Gjeldendeframdriftsplaner krevendeog det er av den grunn viktigat
Jernbaneverketbistår og har tett dialogmed kommunenei deres arbeid.Samferdseldepartementetber derforJernbaneverketom å fortsette med det gode samarbeidet
med kommuneneog fylkeskommunenog involvertefagmyndigheter.
4.2

Trafikksikkerhet og trafikkavvikling i anleggsperioden

Follobanenskal bygges i et områdemed tett trafikk,både på veg og på jernbane.En
rekke høringsinstanserhar i sine merknadertil KUenpekt på flere forholdsom må
ivaretasi anleggsperioden.Dette gjelderblant annet trafikkavviklingeni forbindelse
med bortkjøringav store mengder masser, stengingav trafikki forbindelsemed
sprengningsarbeider,samt utfordringerved å opprettholdeen god trafikksikkerheti
anleggsperioden.Departementeter opptattav at Jernbaneverketsørger for tett kontakt
og er godt koordinertmed Statensvegvesenog de berørte kommunenefor å få til
tilfredsstillendeløsningersom møter disse utfordringene.
Selvom det nå velges en løsningmed fire spor i Klypensom vilpåvirketrafikkavviklingenpå OsloS i noe mindregrad enn hva tilfelletvar for de forkastedetras&
alternativene,vil anleggsarbeidenei perioderha konsekvenserfor trafikkavviklingen
på
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Oslo S. Jernbaneverket må her gjøre avveininger mellom mest mulig effektiv anleggsgjennomføring vurdert opp mot de konsekvenser anleggsarbeidet vil ha for de reisende
og togselskapene, herunder hensynet til å opprettholde togtrafikken i tråd med ruteplan
og togselskapenes kostnader ved stenging. I de tilfeller hvor det er mest hensiktsmessig å gjennomføre lengre stengninger/brudd, ber vi om at JBV bruker erfaringene
fra de siste års arbeider med Oslo-prosjektet. Jernbaneverket må i sin planlegging ha
tett kontakt med togselskapene som blir berørt av utbyggingen.

4.3

Problemstillinger knyttet til avrenning fra tunnelen og påvirkning på ytre miljø

Samferdselsdepartementet oppfatter ut fra beskrivelsene i KUen og Jernbaneverkets
presiseringer ved behandlingen av høringsuttalelser, at etaten legger opp til en god
prosess i det videre planarbeidet med å håndtere Follobanens påvirkning på det ytre
miljøet. Selv om en del høringsinstanser peker på det de oppfatter som mangler i KUen,
er disse forholdene slik vi forstår det, enten beskrevet nærmere i ulike underlagsdokumenter eller vil i større grad bli tatt hensyn til neste fase av planarbeidet.
I Jernbaneverkets rapport om Follobanens forhold til naturmangfoldloven, oversendt i
brev av 15. februar 2012, pekes det på at den største utfordringen i forhold til naturmangfoldsloven, er å unngå vannlekkasjer fra viktige våtmarksmiljøer. Jernbaneverket
trekker spesielt fram Snipetjern med mange funn av truede og nært truede arter i 2010
på Norsk rødliste. Flere av høringsinstansene har pekt på behovet for å sikre at
prosjektet ikke medfører forurensing av drikkevannskilden Gjersjøen. Samferdselsdepartementet legger til grunn at Jernbaneverket tar de nødvendige hensyn og
forholdsregler for å unngå at så skjer. Som Miljøverndepartementet peker på i sitt brev
av 2. februar 2012, er det særlig viktig at det gjøres grundige vurderinger av avbøtende
tiltak for å hindre forurensing til grunn og vann i anleggsperioden. Det er viktig at det
utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for å overvåke effekten og iverksetting av
nødvendige tiltak dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå.
Follobanen blir Norges lengste sammenhengende jernbanetunnel på om lag 20 km. Det
er derfor svært viktig med god planlegging for blant annet å håndtere avrenning fra
tunnelen. Det legges til grunn at etaten trekker veksler på kunnskapsgrunnlaget fra
andre relevante tunnelprosjekter i det videre planarbeidet og ved selve anleggsgjennomføringen.

4.4

Forbindelse mellom Follobanen og østfoldbanen mot Alnabru

I høringsrunden er det en rekke innstanser som fremhever at det må bygges ut en
jernbaneforbindelse mellom Follobanen og Østfoldbanen mot Alnabru, også omtalt som
Bryndiagonalen. Begrunnelsen er at en framtidig vekst i godsvolumene på Østfoldbanen vil generere mer støy fra banen som går gjennom bebyggelsen i Ski, Oppegård
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og Oslo kommuner. Jernbaneverket viser til at det er etablert et eget prosjekt som
arbeider med en slik forbindelse.
Samferdselsdepartementet oppfatter ut fra dialogen med Jernbaneverket at de forhold
departementet tok opp i forbindelse med godkjenningen av planprogrammet, jf vårt
brev av 13. september 2010, ivaretas i det opprettede prosjektet. Vi legger til grunn at
Jernbaneverket har god samordning mellom prosjektet som arbeider med en slik
forbindelse og Follobaneprosjektet.
Samferdselsdepartementet legger videre til grunn at behovet for å realisere en slik
forbindelse, spesielt i lys av målet om å øke mengden transportert gods på jernbane i
Sør-korridoren, vurderes i etatenes planforslag til Nasjonal transportplan 2014-2023, og
at det der gis en vurdering av rekkefølgen på tiltak i denne transportkorridoren som
best legger til rette for å nå fastsatte mål for godstrafikk med jernbanen.
Samferdselsdepartementet har for øvrig merket seg at Statens vegvesen peker på at en
slik forbindelse potensielt kan være i konflikt med prosjektet E6 Manglerudtunnelen.
Oslo kommune på sin side peker på at en slik forbindelse bør ta hensyn til byutviklingspotensialet på Breivoll og Alnabru-området, jf eget planprogram for området fastsatt av
Oslo kommune i 2010. Samferdselsdepartementet legger til grunn at Jernbaneverket
har god dialog med Statens vegvesen og Oslo kommune om blant annet disse
problemstillingene.

4.5

Overdekning i Klypen

Jernbaneverket beskriver i KUen mulighetene for å bygge en overdekning eller lokk
over jernbanesporene i Klypen. For jernbanedriftens del er dette ikke nødvendig, men
en slik overdekning eller lokk vil, slik Samferdselsdepartementet forstår det, bidra til en
klar oppgradering og forskjønning av området og det frigis verdifulle arealer.
I høringsrunden har blant annet Oslo kommune uttrykt seg positive til et slikt tiltak,
men skriver samtidig at kommunen som planmyndighet må ha innflytelse på lokkets
utforming og utstrekning i den videre reguleringsplanfasen.
Ulike aktører vil kunne ha nytte av et slikt tiltak. Samferdselsdepartementet ber derfor
Jernbaneverket om å gå i dialog med berørte interessenter om finansiering av en slik
overdekning eller lokk.
4.6

Parkeringsforhold

I forbindelse med departementets godkjenning av planprogrammet, jf. brev av 13.
september 2010, understreket vi at Jernbaneverket, sammen med øvrige aktører, legger
til rette for en innfartsparkering med god kapasitet for et lengre tidsperspektiv. Selv om
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dette isolert sett ikke er en del av konsekvensutredningenfor Follobanen,vil
departementet,slik også Miljøverndepartementet
gjør i sitt brev av 2. februar 2012,
peke på betydningenav dette for å tilføremer trafikktiljernbanen.Follobanenvil for
mange reisende gjøre det mer attraktivtå velgetoget når disse skal inn og ut av Oslo.
For mange potensiellereisende,i eller utenforSki sentrum,vil likevelmulighetenefor
parkeringi tilknytningtil stasjonenvære viktignår de velger transportmiddel.Viforstår
det slik at Jernbaneverketbl.a.arbeider med planer om en kapasitetssterkparkeringsløsningi tilknytningtil Ski stasjon.Departementetber om å bli orientert om arbeidet
med innfartsparkeringi løpet av første halvår2012.
4.7

Kommentar til høringsuttalelser

Det er Samferdselsdepartementetsvurderingat Jernbaneverketi sin behandlingav
innkomnehøringsuttalelser,i hovedsakgir oppklarendeforklaringerog vurderingerav
de ulike uttalelserfra høringsinstansene.Dette er viktig,ikke minst fordibehandlingen
av høringsuttalelserogså gir en tilbakemeldingtil de instanser som har avgittuttalelser.
I noen tilfellermener vi likevelJernbaneverketbør ta mer hensyn til innkomne
uttalelser.Dette gjelderblant annet i de tilfellerhvor det er avgittuttalelsersom isolert
sett ikke er en del av prosjektetsom beskrivesi KUen,men som høringsinstansene
mener bør ses i sammenhengmed prosjektet.
Det er i en del sammenhengerbehovfor klare avgrensningeri høringsbehandlingen,
blant annet knyttet til hva ulike instansermener er relevantekrav og avbøtendetiltak.
Jernbanen en virksomhethvor det er mangeavhengigheterog et sterkt samspill
mellomulike tiltak.Slikeinnspillbør derforkommenteresog vurderes på sammemåte
som øvrigemerknader.I de tilfellerhvor adresserte problemstillingerhåndteres i
forbindelsemed andre prosjekter,bør Jernbaneverketsvurderingav den jernbanefagligesammenhengenmellomprosjekteneog hvordan dette eventueltvil bli ivaretatt,
framgåi merknadsbehandlingen.
Samferdselsdepartementetber Jernbaneverketlegge ovennevntetil grunn i forbindelse
med etatens merknadsbehandlingav andre saker som sendes på høring.
4.8

Videre arbeid i detalj og reguleringsplanfasen
-

Da konsekvensutredningenble sendt på høringvåren 2011,gjordeJernbaneverketrede
for enkelte forholdsom villekunne bidra til økte kostnader.Samtidigble det pekt på at
ulike standardvalgogså villeha betydningfor de endeligekostnadstallene.Foreløpige
kostnadsanslag,før det blant annet er tatt stillingtil viktigestandardvalg,viser at
Follobanenvilkoste om lag 18,1milliarderkroner. Samferdselsdepartementeter
opptattav at Jernbaneverketi det videre detalj-og reguleringsplanarbeidet,samt i
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arbeidetmed kontraktsstrategi,søker å finnekostnadsoptimaleløsninger.
Kostnadsreduserendetiltakmå likevelikke gå ut over Follobanensfunksjonafitet.
UTREDNINGSPLIKTEN OG PROGRAM FOR SUPPLERENDE
UTREDNINGER I REGULERINGSPLANARBEIDET

Ut over det som er omtaltovenforhar ikke Samferdselsdepartementetmerknadertil
innholdeti KUenog Jernbaneverketsbehandlingav høringsuttalelseneog sakens
øvrigedokumenter.Departementetmener at utredningspliktenpå dette stadiet av
planprosessener oppfylt.
Samferdselsdepartementetmener det foreslåtteprogramfor supplerendeutredningeri
reguleringsplanarbeidet,med de tilleggsom følgerav dette brev, synes å være
dekkende.
GODKJENNING

konsekvensutredningfor Follobanen
Med dette godkjennerSamferdselsdepartementet
og programfor supplerendeutredningeri reguleringsplanarbeidet.Samferdselsdepartementetber Jernbaneverketi nødvendiggrad oppdaterekonsekvensutredningen
og programfor supplerendeutredningeri reguleringsplanarbeideti tråd med føringene
gitt i dette brevet.
d hilsen
Fredrik

eim Ar esen e.f.
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