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1. GANGS BEHANDLING
Forslag til vedtak:
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 legges forslag til
”Reguleringsplan for Follobanen”, med bestemmelser, datert 22.03.12, ut til offentlig ettersyn.
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner blir delvis endret:
”Reguleringsplan for et område mellom Langhus og Ski stasjonsby til Landbruksformål”,
vedtatt 12.11.1970.
”Reguleringsplan for Hebekk Skole”, vedtatt 15.10.1997.
”Reguleringsplan for Ski stasjon”, vedtatt 23.10.2002.
”Reguleringsplan for Gangvei langs Langhusveien”, vedtatt 19.12.1980.
”Reguleringsplan for Slora, del av Q1”, vedtatt 9.9.1980.
”Reguleringsplan for nordre del av Berghagan industriområde, Langhus”, vedtatt 14.4.2010.
”Reguleringsplan for Skoler Vevelstad”, vedtatt 19.6.2002
”Reguleringsplan for E6 og turveger, parsell Assurtjern – Oslo grense”, vedtatt 30.1.2002.

Ingress/hovedbudskap:
Dobbeltsporet Oslo – Ski kom med i NTP i 2009, og arbeidet med planlegging av Follobanen
har pågått for fullt etter dette. Planprogrammet lå ute på høring våren 2010, og ved
fastsettelsen av planprogrammet tok Samferdselsdepartementet hensyn til mange av
innspillene om trasevalg som kom frem i høringsuttalelsene. Ski kommune var fornøyd med
de premissene som ble lagt til grunn for det videre arbeidet med konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen lå ute til offentlig ettersyn våren 2011, og ble godkjent av
Samferdselsdepartementet i brev datert 1.3.2012. Ski kommune var høringsinstans ved
behandling av både planprogrammet og konsekvensutredningen, mens kommunen nå er
planmyndighet ved behandling av reguleringsplanen.
Med bakgrunn i samferdselsdepartementets vedtak av trase, fremmes forslag til
”Reguleringsplan for Follobanen” for 1. gangs behandling i plan- og byggesaksutvalget.
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Saksopplysninger:
Planprosess
Arbeidet med Follobanen startet opp høsten 2007 med en konseptvalgutredning (KVU), som
besto av samfunnsgeografiske analyser, transportanalyser og samfunnsøkonomiske
analyser. På bakgrunn av KVU’en fattet Jernbaneverkets ledelse et vedtak 24.mars 2009
hvor det bl.a. sto:
”Jernbaneverket anbefaler at det bygges nytt dobbeltspor på strekningen Oslo S - Ski, inklusive
planlagt ombygging av Ski stasjon. Tiltaket planlegges og bygges ut som en helhet.”

I oktober 2009 ble Nasjonal Transportplan (NTP) for 2010-2019 vedtatt, og Follobanen
inngikk i denne, noe som bl.a. sikret midler til videre planlegging.
Planprogram for nytt dobbeltspor Oslo - Ski ble fastsatt av Samferdselsdepartementet (SD)
13. september 2010. Ved fastsetting av planprogrammet ga SD følgende føringer som
berører Oslo - Ski:
- Det skal utarbeides en selvstendig konsekvensutredning for hele tiltaket.
- SD vil fastlegge trasévalg på grunnlag av konsekvensutredningen.
- Alternativet med dagsone ved Taraldrud utgår.
- Alternativet med innføring til Oslo S ved Dyvekes vei utgår.
- Nytt dobbeltspor skal bygges med to separate løp.
- Planarbeidet må legges opp slik at nødvendige forberedende arbeider ved
avgreiningspunktene (for godsforbindelsen mellom Follobanen og Alnabru ”Bryndiagonalen”) kan utføres samtidig som Follobanen bygges.
- JBV må vurdere hvilke godstrafikkvolum Østfoldbanen kan håndtere uten
Alnabruforbindelsen fra Follobanen, og hvilke miljøkonsekvenser dette vil gi.
Ny forbindelse mellom Follobanen og Alnabru godsterminal vil bli gjennomført som et eget
prosjekt, med egen plan- og utredningsprosess, men avgreiningspunktet fra Follobanen er
innarbeidet i planforslaget. De andre punktene er fulgt opp i konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen med forslag til supplerende utredninger ved regulering har vært til
offentlig ettersyn i perioden 28. april 2011 til 17. juni 2011. Konsekvensutredningen ble
godkjent av Samferdselsdepartementet den 1.3.2012.
Jernbaneverket varslet oppstart av reguleringsplanarbeider i Ski kommune den 1.2. 2012.
Beskrivelse av planforslaget
Planområdet omfatter areal for jernbane, nødvendige omlegginger av veg, grøntstruktur og
områder for landbruk. Planområdet inkluderer nødvendig areal for tverrslag, rigg- og
anleggsområder, midlertidige massedeponier (inkl. matjord som skal tilbakeføres) og
atkomst- og rømningsveier.
Det vil være behov for midlertidige anleggsområder over hele strekningen i dagen. Disse vil
primært beslaglegge dyrka mark og skog. Planforslaget tar høyde for alternative
drivemetoder for tunnel (konvensjonell sprenging og TBM).
Jernbaneverket utarbeider egen reguleringsplan for Ski stasjon. Grensesnittet mellom de to
reguleringsplanene er rett syd for Kapelldammen.
Planområdet omfatter i alt 562,8 daa. 250,9 daa reguleres til permanente formål, øvrige
arealer reguleres som midlertidige rigg – og anleggsområder. Av det permanente arealet,
utgjør 166,1 daa ulike jernbaneformål, 42,0 daa er ulike veiformål, 39,1 dekar er ulike
landbruks / friluftsformål og 3,8 daa er kommunaltekniske formål.
Planen viser reguleringsformål i to nivåer:
Nivå 1: Under bakkenivå (tunnel).
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Nivå 2: På bakkenivå.
I tillegg viser planen hensynssoner. Dette gjelder for tunnelene med mindre enn 17 meter
overdekning og for automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplanen omfatter også
bestemmelsesområder som skal sikre anleggsgjennomføring.
Følgende hovedelementer inngår i tiltaket og planen:
- Fra Ski stasjon går Østfoldbanen og Follobanen parallelt med Follobanen på de to
vestligste sporene. Follobanens to spor går inn i tunnel ved Endsjø, mens Østfoldbanen
krysser over tunnelmunningen og føres inn på dagens trase noe nord for Endsjø.
Tunnelinnslaget blir sør for den skogbevokste kollen mellom Endsjø og Roås og
Langhusveien og dagens jernbane.
- Jernbanen vil gå i sammenhengende tunnel mellom Endsjø/Roås og kommunegrensen til
Oppegård ved Taraldrud. Den sammenhengende bergtunnelen har ikke behov for åpne
partier i byggeperioden.
- Mellom Berghagan og Sloraveien legges det til rette for bygging av et avgreningspunkt for
en fremtidig høyhastighetsbane fra Follobanen sørover mot Sverige. (Høyhastighetsbanen
vil gå utenom Ski stasjon).
- Det settes av arealer til bygging av tverrslag for atkomst til tunnelanlegget. Disse kan bli
benyttet som rømningsveier i den permanente driftssituasjonen.
- Det legges til rette for etablering av røykventilasjonstårn for tunnelen ved nordsiden av det
fremtidige hagesenteret på Kvakestad.
- Godstog vil kunne benytte begge baner, dvs. både Follobanen og Østfoldbanen. For å
unngå at nordgående godstog krysser over motgående spor i forbindelse med Ski stasjon
bygges et eget spor for godstog som krysser over Follobanens tunnel og føres inn på
Østfoldbanen ved Langhus hagesenter. Det bygges også en egen sporforbindelse for
sydgående godstog fra Østfoldbanen til Follobanen ved Endsjø gård.
- Langs jernbanesporene etableres felles driftsvei for jernbanen. Det bygges også driftsvei
og beredskapsplass på østsiden, og vestsiden av jernbaneanlegget.
- Atkomst til Endsjø og Roås gårder må legges om. Gårdene får ny atkomst via kulvert
under jernbanen og tilknytning til Fv 152 via rundkjøringen.
- Roåsbekken blir omlagt fra Langhusveien og ned til de flate jordene på Endsjø for å
komme under Follobanen. Eksisterende bekkeløp beholdes og vil bli benyttet som
rensedammer i anleggstiden, men kan deretter lukkes og inngå som landbruksareal.
- Jernbaneanlegget vil berøre kulturminner. Disse må frigis av kulturminnemyndighet, og
sikres i forbindelse med anleggsstart.
- Eksisterende jernbanetrasé mellom Kapelldammen og Endsjø blir tilgjengelig for Ski
kommune, som ønsker å opparbeide turdrag her, med mulighet for fremtidig oppgradering
til gang- og sykkelvei.
- Kapelldammen og den skogbevokste kollen mellom Endsjø og Roås, Langhusveien og
Jernbanen beholdes så langt mulig som grøntområder etter ønske fra Ski kommune.
- Fv152 må legges om mellom dagens avkjøring til Endsjø og Langhus hagesenter.
- I anleggsperioden vil det være nødvendig å ta i bruk arealer utenfor det permanente
anlegget til midlertidige rigg- og anleggsområder. Dette gjelder både ved Endsjø og Roås
gårder, ved Berghagan næringsområde og ved Taraldrud.
- Et område ved Kvakestad gård avsatt til næringsvirksomhet (hagesenter) i
kommuneplanen tas midlertidig i bruk til anleggsområde. Det er også behov for
midlertidige arealer på begge sider av dette. Disse tilbakeføres LNF-formål.
- Det skal bygges ny rundkjøring på Fv152 ved avkjøring til Roås og Kvakestad. Ski
kommune ønsker denne permanent.
- Det skal etableres egen rensedam for overvann rett øst for Hebekk skole. Denne skal
fange opp overvann fra Ski stasjon og områdene rundt.
- Det etableres en permanent beredskapsvei fra rensedammene og frem til
jernbaneområdet.
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Jernbaneanlegget
Follobanen i tunnel
Follobanen går i en 20 km lang tunnel mellom Oslo og Ski. Follobanen skal bygges med to
separate tunnelløp med opptil 60 m avstand mellom tunnelene. Det er tunnel gjennom hele
kommunen frem til dagstrekningen mellom Endsjø og Ski stasjon. Tunnelstrekningen er
dimensjonert for 250 km/t og for å kunne trafikkeres av godstog.
Follobanen på dagsone Ski nord
Follobanen går direkte fra Ski stasjon og inn i tunnelene uten kryssende trafikk. Follobanen
legges dypere i terrenget enn dagens spor og får bergoverdekning for tunnelen ved
Vabakken, dvs. under skogkollen mellom Langhusveien og dagens jernbane. Det kan derved
være mulig å unngå inngrep i den automatisk fredete gravrøysa i dette kollelandskapet.
For Follobanens dagstrekning nord for Ski tillater sporgeometrien en hastighet på 200 km/t.
Maksimalt fall og stigning overstiger ikke 12,5 ‰ på noen av sporene.
Sporavstandene der Follobanen og omlagt Østfoldbane ligger parallelt ved Kapelldammen er
satt til 6,6 m for å få tilstrekkelig plass til kabelkanaler, trekkekummer, signaler, skap mv.
Østfoldbanen
Østfoldbanen må legges helt om mellom Kapelldammen og Roås. Østfoldbanen får samme
rette linjeføring som Follobanen ut fra Ski stasjon og frem til tunnelportalen for Follobanen.
Østfoldbanen vil stige opp mot skogkollen slik at den krysser over Follobanen og føres
tilbake til eksisterende trase ved Roås. Østfoldbanen får en oppdatert geometri tilsvarende
hastighet på 100 km/t.
Eksisterende Østfoldbanen mellom
Kapelldammen og Roåsbekken vil i hovedsak bli
fjernet og erstattet av det nye baneanlegget. De
resterende deler av banetrase blir liggende og
vil inngå i fremtidig turveidrag.
Godsspor
For å optimalisere forbindelsen mellom
Østfoldbanen nord for Ski og Vestre linje bygges
to magasinerings- og forbikjøringsspor, dvs.
godsspor øst og godsspor vest på
dagstrekningen.
1. Godsspor vest grener av fra Østfoldbanens
sydgående spor og det kobles til Follobanen
syd for Endsjø. Sporet har en effektiv lengde
på ca. 1000 m.
2. Godsspor øst grener av fra Østfoldbanens
nordgående spor ved Langhus hagesenter
og kobles til Follobanen syd for Endsjø.
Sporet har en effektiv lengde på ca. 1400 m.
Sporet går over Langhus hagesenter, over
jordbruksarealer frem til atkomstveien til
Roås gård. Herfra går den i betongkulvert og
bergtunnel over Follobanen og får
tunnelportal noe syd for Follobanens
tunnelportal.
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Med denne løsningen unngås at nordgående godstog krysser sydgående tog på
Østfoldbanen. Dette bedrer linjekapasiteten.
Godssporene dimensjoneres for 100 km/t.
Veianlegg
Omlegging av fv. 152
Fv152 Langhusveien må legges om på strekningen mellom dagens atkomster til Endsjø og
Roås gårder. Veien må forskyves møt øst for å oppfylle kravet til nødvendig avstand mellom
jernbane og vei, gitt i teknisk regelverk, som en følge av at jernbaneanlegget nå består av 6
spor forbi Endsjø. Gang- og sykkelveien langs Langhusveien blir tilsvarende forskjøvet, på
den samme strekningen,
Ny kryss på fv. 152.
Det må også etableres to nye kryss for avvikling av anleggstrafikk. Ved Endsjø gård vil det bli
anlagt et nytt T-kryss. Avkjøringen til Roås gård vil bli erstattet av en rundkjøring med 4
armer, hvorav en arm til riggområde Kvakkestad (det fremtidige hagesenteret) på østsiden
av Langhusveien. Denne armen vil også være ny avkjørsel for Kvakestad planteskole, samt
tre boliger i området.
Gang – og sykkelveien vil krysse atkomsten til rigg/næringsområdet i en egen undergang.
Denne må etableres før anleggsvirksomheten starter.
Endsjø og Roås
Kulturlandskapet nord for Ski tettsted er karakterisert som et regionalt / nasjonalt viktig
kulturlandskap. Områdets historie skriver seg langt tilbake i tid, og det finnes flere automatisk
fredete kulturminner fra steinalder, jernalder og bronsealder rundt gårdstunene. Endsjø og
Roås gårder er viktige elementer i kulturlandskapet nord for Ski, og gir uttrykk for stor
tidsdybde og antas å ha opprinnelse fra jernalderen, kanskje eldre.
Dagens drift av gårdene Endsjø og Roås
Gårdene Endsjø og Roås eies og drives av Hilde og Erling Endsjø.
På Roås er det 150 da dyrket mark, hvor det produseres ca 60 da med korn og 90 da med
gras. Det er ca 30 ungdyr oppstallet i fjøset.
På Endsjø er det 272 da dyrket mark, hvor det produseres ca 110 da med korn og ca 162 da
med gras. Det er melk og kjøttproduksjon på gården, med en melkekvote 178.000 liter og det
leveres ca 17 tonn slakt.
Driften av gårdene er avhengig av et godt veisystem når dagens adkomster til gårdstunene
saneres. For det genereres et ganske stort transportbehov gjennom melk- og
kjøttproduksjonen, i tillegg til våronn og høstonn av kornarealer og grasslått 3 ganger i løpet
av vekstsesongen. Transport av melk, kraftfôr, sagflis og dyr til slakt foregår med lastebil, og
i tillegg kommer all annen nyttetransport mellom gårdstunene som følge av den daglige
driften.
Derfor må den nye adkomstveien, gjennom kulverten, ha en vertikal- og horisontalkurvatur
som ikke vanskeliggjør transport til og fra gårdene med lastebil flere ganger i uka, vinter som
sommer.
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Hvordan påvirkes gården av tiltaket
Det er spesielt Endsjø gård som vil påvirkes negativt av jernbaneanlegget, med inngrep mot
gårdstunet, i dyrknings- og beiteareal og med 6 spor i en bredde på 100 meter rett utenfor
gården. Bredden på sporområdet og krav til frihøyde gjør at Jernbaneverket anser
kostnadene ved bygging av ny atkomstbro å bli uforholdsmessige høye. Det bygges derfor
ny adkomst til Endsjø via ny kulvert ved Roås.
I planforslaget er det lagt inn omfattende tiltak for å unngå inngrep i selve gårdstunet på
Endsjø. Dette er prosjektert en opptil 5 meter høy støttemur over en lengde på om lag 180
meter for å begrense skjæringen mot gården.
Gården må støyskjermes for å tilfredsstille retningslinje T-1442. Endelige støyskjermingstiltak
fastsettes i samråd med grunneier, men aktuelle tiltak vil være lokale skjermer i tilknytning til
våningshusene og oppbygging av voller.
Samlet vil dette gi akseptable støyforhold, men de samlede kostnader blir høye. Alternativt
kan disse midlene benyttes til å flytte gårdstunet til en ny lokalisering rett vest for Roås gård.
Flytting av tunet
Totalt sett vil en flytting av gårdsanlegget gi noe bedre støyforhold, og gården vil få et nytt og
tidsmessig driftsanlegg.
En flytting vil endre det eksisterende kulturlandskapet ved at et viktig historisk element blir
borte. Det er foreløpig ikke avklart hvordan kulturminnemyndighetene vil stille seg til et
forslag om flytting av tunet. For fremdriften av jernbaneanlegget er det avgjørende å få en
tidligst mulig avklaring av flyttespørsmålet.
I planforslaget inngår hele gårdstunet på Endsjø med formål landbruk. Samtidig med
innsending av planforslaget utarbeides en rammesøknad for rivning av eksisterende
gårdstun og oppbygging av nytt tun vest for Roås. Dersom denne blir godkjent av
landbruksmyndighetene og kulturminnemyndighetene gir det grunnlag for å justere
planforslaget med rivning av bygningene på Endsjø. Både rammesøknad og planendringer vil
bli gjort i full forståelse med eier av Endsjø gård.
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Hva ønsker eier av Endsjø?
Hilde og Erling Endsjø ønsker i utgangspunktet å fortsette driften på Endsjø, men mener at
dersom det skal være lønnsomt og levelig på Endsjø må tunet dreies mot vest. Det medfører
bl.a. oppføring av ny driftsbygning. På den måten vil driften av gården også bli mindre
påvirket av jernbaneanlegget i anleggsperioden. Anleggsperioden vil uansett bli en stor
belastning og utfordring, spesielt i sommerhalvåret når dyra må ut på beite i følge
husdyrforskriftene.
Men Jernbaneverket har ikke vært villige til å legge til rette for en slik endring på Endsjø
gård. Derfor ser eier løsningen med nyetablering på Roås som eneste akseptable løsning for
en fremtidsrettet drift.
Andre sterkt berørte eiendommer
I tillegg til Endsjø og Roås gårder er det flere eiendommer som blir berørt av tiltaket enten
midlertidig i anleggsfasen, eller permanent som følge av at tiltaket direkte berører
eiendommen.
Langhus hagesenter
Langhus hagesenter vil bli berørt av det nye godssporet for nordgående godstog.
Hagesenteret vil miste mye av sitt areal som i dag benyttes som salgs- og lagringsareal i
tillegg til at driftsbygg må rives.
I gjeldende kommuneplan (vedtatt juni 2011) er det satt av et nytt næringsområde mellom
Langhusveien og planteskolen ved Kvakestad gård. Dette er tiltenkt som nytt område for
Langhus hagesenter. Men fordi området også er foreslått tatt i bruk som rigg- og
anleggsområde for tunneldriften, vil flytting av hagesenteret først kunne gjennomføres etter
at tunnelen er bygd og anleggsdriften avviklet. Bygging av nordre godsspor vil først bli
gjennomføret sent i byggeperioden.

Eiendommer ved Kvakestad riggområde
Det er fortsatt uvisst hvilket omfang riggområdet ved Kvakestad vil få, da dette avhenger av
drivemetode, men det er 4 eiendommer som i mer eller mindre grad blir berørt av riggen. Det
er de tre boligeiendommene Langhusveien 85 (119/7), Langhusveien 61 (119/79) og
Langhusveien 65 (118/6), samt gården Kvakestad (119/1-4, 118/1).
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De største ulempene knyttet til å få ett riggområde om nærmeste nabo er støy, støv, trafikk
og opprettholdelse av adkomstveier til eiendommene i anleggsperioden. Endelig omfang og
utforming av avbøtende tiltak for de mest berørte eiendommene vil være avhengig av hvilken
drivemetode som velges, men mot Langhusveien og mot Kvakestad gård er det lagt inn et 10
meter bredt vegetasjonsbelte for å dempe inntrykket at tiltaket, spesielt ved TBM drift.
Boliger ved Slora
Det er gjennomført et omfattende
grunnundersøkelsesprogram ved Sloraveien og
det er konkludert med at bergoverdekningen er
stor nok til at det kan bygges bergtunnel under
Sloraveien, og ikke betongkulvert som ble vurdert
i konsekvensutredningen.
Likevel vil tunnelen få konsekvenser på
bakkenivå, fordi det over tunnel med overdekning
mindre enn 17 meter reguleres egne
restriksjonssoner (benevnelse HR2 i plankart)
som skal beskytte tunnelen mot inngrep som kan
skade tunnelen. Restriksjonene gjelder tiltak som
foretas fra bakkenivå og nedover i grunnen.
Innenfor restriksjonssonene kan tiltak som krever
tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1,
eller medfører sprenging, peleramming, spunting,
boring i grunnen, tunneldriving, fundamentering
og påføring av tilleggslaster, eller som på annen
måte kan skade på tunnelanlegget, ikke
iverksettes uten tillatelse og godkjenning fra Jernbaneverket.
Disse restriksjonene blir gjeldende hele eller deler av for boligeiendommene Sloraveien 10,
12 og 14, samt Passoppveien 1, 3, 4, 5, 7B og 9A
Vilt og friluftsliv
Omlegging av Roåsbekken
Roåsbekken ligger ca. 1,5 km nord for Ski stasjon. Den krysser under dagens jernbanespor
og vil også krysse de fremtidige sporene som planlegges. Bekken må senkes ca. 10 meter
for å komme under den nye Follobanen.
Bekken legges i ny bergtunnel. Løsningen vil bestå i å ta bekken inn i et inntak på oversiden
av Langhusveien, og føre den i tunnel under sporområdene som munner ut ca. 150 m nord
for eksisterende bekkeutløp. Tunnelen vil ha en maksimal helning på ca 15 %. Det vurderes
tiltak for å sikre vandring av ål og evt. andre vandrende arter gjennom tunnelen. Ved
omlegging av eksisterende bekkeløp må det etableres en tett dam mot Langhusveien slik at
alt vann i bekken går inn i inntaket. Det etableres rister både ved inntak og utløp for å hindre
at gjenstander blokkerer tunnelen, samt for å hindre personers adgang til tunnelen.
Fra tunnelutløpet etableres en ny plastret bekketrasé fram til eksisterende bekkeleie, og
eksisterende bekkeleie lukkes. Det er avsatt en 5 meter bred kantvegetasjonssone langs ny
trase for Roåsbekken.
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Vilttrekk
Det er kjente trekkruter for elg og rådyr mellom Ski og Langhus, med en konsentrasjon i
området mellom Roås og Endsjø. Dette skal være en hovedtrekkrute for vilt i øst – vestlig
retning. I gjeldende kommuneplan for Ski kommune (vedtatt juni 2011), er det satt av
hensynsone for vilttrekk i dette området. Kommuneplanbestemmelsene for hensynsonen
tilsier at hensyn til flora og fauna skal være en viktig premiss ved planlegging av tiltak i
området, og at tiltak skal behandles i reguleringsplan.
Vilttrekket vil bli berørt av tiltaket spesielt i anleggsperioden i forbindelse med etableringen av
riggområde på Kvakestad. Riggområde ved konvensjonell drift vil bli avgrenset og vilt vil
kunne passere både sør og nord for området. Ved TBM – drift, vil trekkende vilt bli presset
nordover og passasjen vil bli smalere.
Den nye undergangen som blir bygget for ny atkomst til Roås og Endsjø gårder blir 8 meter
bred og 5 meter høy. Mindre vilt vil derved kunne passere Østfoldbanen via denne.
Follobanen vil bli inngjerdet for å unngå viltulykker. Dersom inngjerding av Østfoldbanen
skulle bli aktuelt, vil gjerdet bli utformet slik at vilt kan krysse. Dette omfatter lave gjerder som
større hjortevilt kan forsere slik at trekkruter ikke hindres. Trekket ved Roås/Endsjø vil bli
negativt påvirket gjennom permanent arealbeslag på grunn av tiltaket og et fremtidig
hagesenter på Kvakestad. Viltet vil presses nordover inn i smalere korridor nord for planlagt
hagesenter. Derfor har Ski kommune ment at kulverten over godsspor øst burde vært
forlenger nordover, for å få til en bredere og bedre korridor. Men dette er en kostnad JBV så
langt ikke har vært villig til å ta.
Skiløype (m/ tilknytning til lysløype)
Tiltaksområdet ligger mellom Sørmarka og Hebekkmarka, som begge er viktige
friluftsområder. En tverrgående skiløype forbinder de to markaområdene og krysser i dag
jernbanen på atkomstbroen til Endsjø gård. Når atkomsten til Endsjø gård legges via
kulverten ved Roås, må også skiløypa legges om via den nye kulverten med forbindelse til
eksisterende skiløype. Det må etableres ny løypetrasé i området mellom banen og
eksisterende løypenett øst for Fv152. Denne må kunne betjenes med en 3,5 m bred
løypeprepareringsmaskin, trasébredden må da være 4,5 meter.
Eksakt plassering av traseen er avhengig av drivemetode for tunneldriften (størrelse på riggog anleggsområder), da løypen som legges om ved oppstart av anleggsarbeidene blir
permanent. Det må inngås avtale med grunneier om endelig plassering av ny løypetrasé.
Turtrase på gammel jernbanefylling
Det legges til rette for å kunne opparbeide et turdrag på den gamle jernbanetraseen slik at
en får en sammenhengende turforbindelse fra Ski sentrum (Waldemarhøy) og frem til
nåværende avkjøring til Endsjø gård fra Fv152. Her kobles turstien til gang- sykkelvegen
langs Fv152, og stier, tur- og skiløyper på østsiden av vegen kan nås. Den gamle traseen er
avsatt til grønnstruktur - turdrag i planen.
Støy fra vei og bane
Støy er et stort og komplekst emne som er grundig utredet. Det er utarbeidet en egen støy
rapport som er en del av dokumentasjonen som følger reguleringsplanen. Støy er også
grundig omtalt i planbeskrivelsen, så for ytterligere detaljer henvises det til denne.
Videre er derfor kun luftbåren støy fra jernbane og tiltak for å redusere denne omtalt.
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Eiendommer utsatt for jernbanestøy
Basert på støyberegningene utpeker det seg fem områder hvor det finnes boliger i gul eller
rød støysone, og hvor det er nødvendig med støytiltak (se kap 3.5.1 om regelverk for støy i
planbeskrivelsen).
- Boligområdet nærmest Langhus ligger delvis i rød støysone, høyeste støynivå ved boliger
er cirka LDEN = 74 dB. Støynivå på spredt bebyggelse rundt hagesenteret ligger på LDEN =
63 - 72 dB. Her er det nødvendig med støytiltak.
- Roås gård ligger i gul støysone, høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 65 dB. Her er
det nødvendig med støytiltak.
- Endsjø gård ligger i gul støysone, høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 69 dB. Her
er det nødvendig med støytiltak.
- I boligområdet ved Vardåsen, øst for jernbanen, er det en del boliger som ligger i gul
støysone. Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 61 - 68 dB. Her er det nødvendig
med støytiltak.
- Ski sykehus har støynivåer over grensen for gul sone ved noen steder på fasaden. Det
kan være behov for støytiltak her, og i endelig situasjon må støy på uteplass sjekkes.
- I boligområdet rundt Hebekk skole, vest for jernbanen, er det en del boliger som ligger i
gul støysone. Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 58 - 64 dB. Hebekk skole ligger
også innenfor gul støysone. Her er det nødvendig med støytiltak.
Skjermingstiltak
Følgende skjermingstiltak er vurdert å ha en vesentlig støyskjermende effekt:
- Langhus: Hovedskjerm mot vest langs Follobanen (140 m lengde med høyde 3,0 meter
over skinnetopp). For området øst for bane anbefales å bruke lokale støytiltak. På grunn
av terrenget vil man ikke oppnå tilstrekkelig skjerming.
- Roås gård: Lokal skjerm mot vest (45 meter lengde med høyde 2,5 meter over terreng).
- Endsjø gård: Støyvoll rundt gården mot sør og vest med samlet lengde på ca 170 meter
og topphøyde på kote 135, i kombinasjon med lokale skjermer mot vest (30 meter lengde
med høyde 3,0 meter over terreng, 15 meter lengde med høyde 2,5 meter over terreng,
og 55 meter lengde med høyde 2,5 meter over terreng).
- Hebekk: Hovedskjerm mot vest langs Follobanen (ca 400 meter lengde med høyde 3,0
meter over terreng). Skjermen stopper ved beredskapsplassen. Endelig lengde av
skjermen tilpasses plassering av beredskapsplassen.
- Vardåsen: 4 lokale skjermer mot vest med lengder på ca 200 meter, 45 meter, 40 meter
og 80 meter. Alle har høyde 2,5 meter over terreng.
Beredskap
Det blir etablert beredskapsplass på vestsiden av Østfoldbanen syd for Endsjø gård.
Beredskapsplassen får atkomst fra Nord fra Fv152 via driftsveien forbi Endsjø gård og fra
sydvest via renseparken ved Hebekk skole.
Det blir etablert beredskapsplass på østsiden av Østfoldbanen nord for Kapelldammen.
Beredskapsplassen får atkomst fra Fv152 via nytt kyss. Atkomst fra sørøst vil søkes løst
gjennom egen avtale med eier av Kapellsander eller gjennom reguleringsplan.
Beredskapsplasser vil kunne bli brukt i forbindelse med drift av anlegget til atkomst og
parkering for biler.
Beredskapsveier skal holdes åpne hele året.
Riggområder og drivemetode
Det er ikke tatt noen beslutning vedrørende drivemetode av tunnelen. Reguleringsplanen må
derfor ta høyde for begge drivemetodene, konvensjonell sprengning og tunnelboremaskin
(TBM), ved regulering av riggområder og tverrslag.
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Ved sprenging vil det være behov for 3 riggområder, mens det ved TBM blir behov for et stort
riggområde. I tillegg til kommer dagsonen Ski nord.
Taraldrud
Taraldrud vil kun bli benyttet som rigg ved konvensjonell sprengning.
Det er kun aktuelt med drift- og kontorrigg, da det er ikke plass til mellomlagring av masser.
Det forutsettes omlasterstasjon i berg.
Anleggsområdet er plassert på vestsiden av E6, og berører alunskiferfylling sør for
Taraldrudveien i liten grad. Det blir kun aktuelt å plassere en kontorrigg på
alunskiferfyllingen. Den øvrige anleggsvirksomheten inklusive tverrslag til hovedtunnelen vil
foregå nord for Fv129 Taraldrudveien. Riggen vil få direkteadkomst til rundkjøringen ved
Taraldrudveien, og således få kort vei til E6. Anlegget medfører at turveien og skiløype
mellom Fløysbonn og Sørmarka må omlegges. Anlegget vil ikke berøre Taraldrudhytta.
Området omfatter ca 26 dekar.
Deler av området blir regulert til permanent beredskapsplass /rømningsvei og driftadkomst til
Follobanentunnelen via tverrslaget. Dette bortfaller ved TMB-drift.
Berghagan nord
Berghagan nord vil kun bli benyttet som rigg ved konvensjonell sprengning.
Det er kun aktuelt med drift- og kontorrigg, da det er ikke plass til mellomlagring av masser.
Det forutsettes omlasterstasjon i berg.
Anleggsområdet er plassert på det nylig regulerte næringsområdet Berghagan nord, langs
Vevelstadveien. Området er regulert til næring, med plass for småbedrifter. Området eies av
Ski kommune, og Jernbaneverket ønsker å leie det aktuelle arealet. Etter avsluttet anlegg blir
arealet istandsatt, og kan benyttes til næringsformål. Riggområdet er på ca 16 daa.
Det aktuelle riggområdet får atkomst via Regnbueveien og ut på Vevelstadveien, med kort
vei til E6.
En mindre del av området blir regulert til permanent rømnings- og driftadkomst til
Follobanentunnelen via tverrslaget. Dette bortfaller ved TMB-drift.
Kvakestad (konvensjonell drift)
Kommuneplanen for Ski legger til rette for et hagesenter mellom Fv152 og planteskolen på
Kvakestad. Området er på ca 50 daa. Dette er aktuelt å benytte som riggområde for drift av
tunnelen. Kvakestad vil bli benyttet som rigg ved både konvensjonell sprengning og TBM (se
eget pkt for TBM). Det kan bli aktuelt med mellomlagring av masser i området.
Området får atkomst via ny rundkjøring. Atkomsten vil krysse langsgående gang- sykkelveg.
Denne bygges om med undergang under atkomstveien. Atkomsten skal være permanent,
dvs. også for fremtidig næringsvirksomhet og to nærliggende boliger etter avsluttet anlegg.
Nåværende atkomstvei til Kvakestad gård og bolig Langhusveien 65 må legges om til denne
rundkjøringen, og sikres via egen avtale gjennom næringsområdet.
Det aktuelle riggområdet får atkomst via Langhusveien og Vevelstadveien ut til E6.
Etter avsluttet anlegg blir arealet istandsatt, og kan benyttes til hagesenter.
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Kvakkestad (TBM drift)
Ved TBM som drivemetode, endres behovet for antall riggområder. I Ski blir det da ikke
behov for rigg- og anleggsområdene ved Taraldrud og Berghagan Nord, men arealbehovet
ved Kvakestad gård blir større.

Illustrasjon av riggområde på Kvakestad ved TBM - drift med avgrensning av området og mulig plassering av
anleggsfunkjsoner.

Rigg og anleggsområde for tunnelanlegget blir da over tunnelen ved Kvakestad gård. For å
ivareta alle funksjoner for TBM-driften, bl.a. en midlertidig betongelementfabrikk, blir det
nødvendig med tilleggsarealer på hver side av næringsarealet.
Betongelementfabrikken vil produsere tunnelelementer som bringes på plass i tunnelen
kontinuerlig. Alternativet til fabrikken her er at alle elementer produseres på en tilsvarende
fabrikk ved Åsland eller et annet sted, og fraktes på trailer frem til anleggsområdet på
Kvakestad.
For å skjerme mot nærliggende Kvakestad planteskole og tre nærliggende bolig må
anleggsområdet etableres med et vegetasjonsbelte med ca 10 m bredde, eventuelt supplert
med tette gjerder.
Det aktuelle riggområdet vil få transportvei via Langhusveien og Vevelstadveien ut til E6.
Etter avsluttet anlegg blir arealet istandsatt. De arealene som er regulert til landbruk vil bli
tilbakeført til skogbruk og beplantet. På området avsatt til hagesenter, vil Langhus
hagesenter ha mulighet til å etablere seg.
Dagsone Ensjø (Ski nord)
Arealene sør for Roåsbekken fram til Kapelldammen mellom Østfoldbanen og Langhusveien
vil bli brukt som anleggsområde i forbindelse med dagstrekningen. Likeledes vil et
tilsvarende areal på vestsiden av Østfoldbanen bli tatt i bruk. Totalt vil 72,9 daa fulldyrket jord
bli midlertidig beslaglagt og tatt ut av jordbruksproduksjon.
Landbruksområdene skal føres tilbake til dagens standard etter avsluttet anlegg.
Det aktuelle riggområdet vil få transportveier via ny kulvert ved Roås til ny rundkjøringen på
Langhusveien, samt ved dagens avkjøring til Endsjø og videre på Langhusveien og
Vevelstadveien ut til E6.
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Anleggsgjennomføring og massetransport
Masser til deponi
Driving av tunnel til Follobanen betinger at det skal tas ut og transporteres store mengder
stein over en periode på ca. 3 – 3,5 år. Uavhengig av drivemetode vil det bli produsert rundt
10 – 11 millioner tonn stein. Disse massene må transporteres til midlertidig eller permanente
deponier. Det er ikke bestemt hvor tunnelmassene skal fraktes, men det pågår systematisk
arbeid for å finne massemottak og deponier som gir best mulig samfunnsmessig og
miljømessig utnyttelse. Jernbaneverket søker etter steder sør for Oslo for å unngå
massetransport gjennom Oslo sentrum.
Tabellenunder viser et foreløpig estimat over mengdene som er planlagt tatt ut ved de
forskjellige tverrslagene ved de to alternative drivemetodene:
Tverrslag

Påhugg Mosseveien
Sjursøyatunnelen
Bekkelaget
Furubråtveien
Bjørnerud
Åsland
Taraldrud
Berghagan nord
Kvakestad
Sum

Masse til deponering
TBM (forutsatt to maskiner fra
Åsland og to fra Ski)[tonn]
200 000
500 000
1 300 000
0
0
4 200 000
0
0
4 200 000
10 400 000

Masse til deponering
konvensjonelt sprengt
[tonn]
200 000
500 000
1 400 000
1 200 000
2 000 000
1 400 000
1 700 000
1 600 000
1 300 000
11 300 000

Oversikt over volum til ekstern deponering fra aktuelle tverrslag ved alternative drivemetoder. Tallene gjelder for
tunnelprofil med fritt areal på 60 m². Alternativt tunnelprofil med fritt areal på 52 m² gir noe mindre volum.

Steinmassen fra tunnelene er gjennomgående av god kvalitet og kan utnyttes som
byggeråstoff til ulike formål. Sprengstein er normalt mer anvendelige enn masser fra TBM,
fordi TBM-massene i utgangspunktet har en høyere andel finstoff.
Anvendeligheten er imidlertid avhengig av behovet i markedet. For å sikre at tunnelmassene
kan utnyttes best mulig vurderes det å finne et eller flere deponier med kapasitet til å ta imot
alle tunnelmassene fra tunnelen. Jernbaneverket arbeider derfor med å kartlegge
etterspørselen, herunder en offentlig utlysning av steinmaterialer.
Massetransport
Pr i dag er det forutsatt og beregnet at massene skal transporteres vekk med lastebil og at
massene skal kjøres sørover slik at en unngår å frakte masser gjennom Oslo sentrum. Det
kan også bli aktuelt å transportere masser andre steder.
Ved konvensjonell drift vil Jernbaneverket baserer seg på transport av tunnelmassene
sørover langs E6, da en ikke ønsker massetransporten gjennom Oslo. Dette innebærer en
økning i ÅDT på inntil 2100 kjøretøy på E6 sør for Langhus. Fra tverrslaget på Taraldrud
genereres en ÅDT på ca. 235 kjøretøy i den perioden tunnelen drives gjennom dette
tverrslaget. Tilsvarende ÅDT genereres fra tverrslaget på Berghagan nord og Kvakestad.
Massene skal transporteres nordover på Fv 152 Langhusveien og Vevelstadveien og ut på
E6. Det legges vekt på å benytte den transportrute som gir best mulig trafikksikkerhet for
omgivelsene.
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Ved TBM-drift blir massetransporten i hovedsak konsentrert om to uttak, Åsland i Oslo og
Kvakestad i Ski kommune. Beregnet volum masser til deponering ved TBM drift er totalt ca
6,0 millioner m3 masser, hvorav 2,5 millioner m3 tas ut i Ski kommune fra riggområde på
Kvakestad. Som ved konvensjonell drift, baserer en seg på at massene må transporteres
sørover, med en økning i ÅDT på inntil 1500 kjøretøy på E6 sør for Langhus. Driften på
Kvakestad genererer en ÅDT på ca. 465 lastebiler. Som for konvensjonell drift vil en søke å
benytte de mest trafikksikre transportruter. Massene skal transporteres nordover på Fv152
Langhusveien og Vevelstadveien og ut på E6.
Transportveier og trafikksikkerhet
Før igangsetting av anleggsarbeidene vil Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen
og Ski kommune fastlegge kjøreruter og identifisere punkter hvor det er behov for særskilte
trafikksikringstiltak. Dette vil i første rekke omfatte punkter hvor barn og unge krysser
Langhusveien og Vevelstadveien. Dette vil være særlig aktuelt i forbindelse med de tre
skolene langs Vevelstadveien, Langhus skole, Vevelstadåsen skole og Haugjordet
ungdomskole. Ved Haugjordet ungdomsskole krysser elevene Vevelstadveien ved
rundkjøringen å gå til idrettsanleggene hvor de har gymnastikk, og det er registrert flere
ulykker og nestenulykker i forbindelse med denne kryssingen.
Tilrettelegging innebærer blant annet tydeliggjøring av krysningspunkter og informasjon til
skoler, foreldre og elever om anleggstrafikken.
Merknader til varsel omplanarbeid:
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider ble kunngjort på nytt den 1.2.2012, med
høringsperiode 1.2 – 21.2.2012, og det kom inn 11 merknader til planarbeid som gjelder Ski
kommune:
Akershus fylkeskommune
Ski kommune - Formannskapet
Statens vegvesen
BD Lagerhus AS
Shark AS, på vegne av eiere av gbnr. 121/3
Ramstad terrasse BS
Åsland Næringspark Eiendom AS
Gunnar Briskodden
Kari og Helge Aas
Ragnar Slang Jensen
Knut Havneraas

29.2.2012
21.3.2012
21.2.2012
22.2.2012
20.2.2012
21.2.2012
21.2.2012
14.2.2012
11.2.2012
Ikke datert
4.3.2012

Merknadsbehandling av innspill til fornyet varsel om oppstart av planarbeid følger som eget
vedlegg, med kommentarer til merknadene fra både tiltakshaver og Ski kommune. Alle
merknadene ligger i sin helhet også vedlagt saken.
Vurdering:
Generelt
Planarbeidene skal ivareta mange, til dels motstridende, hensyn ved bygging av en moderne,
fremtidsrettet jernbane gjennom et viktig kultur- og natur miljø tett innpå bebyggelsen i Ski
tettsted.
Administrasjonen i Ski kommune har samarbeidet nært med Jernbaneverket ved utvikling av
planen, og forslaget fremmes i samråd med administrasjonen
Rådmannen har ikke noe å bemerke til Jernbaneverkets kommentar til merknadene ved
planoppstart.
Rådmannen vil i det etterfølgende vise til forhold som bør vies oppmerksomhet ved politisk
behandling samt ved høring, med mulighet for justeringer etter offentlig ettersyn.
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Bruk av tunnelboremaskin (TBM)
Det må ved offentlig ettersyn nøye vurderes av høringsinstansene om den samfunnsmessige
belastningen det vil bli å ha en riggplass for TBM liggende på dørterskelen til Ski tettsted er
den riktige beslutningen å ta. Er det samfunnsmessig forsvarlig å benytte tunnelboremaskin
kontra sprengning?
Vi har fram til nå benyttet konvensjonell sprengning som drivemetode ved tunneldrift i større
samferdselsprosjekter i Norge, og for Ski kommune vil denne drive metoden by på langt flere
fordeler enn ulemper sammenliknet med TBM:
- Belastningen ved anleggsdriften blir fordelt på tre riggområder.
- Trafikkbelastningen blir fordelt mye bedre, med meget kort distanse ut til overordnet veinett
for to av riggområdene.
- Massetransporten ut fra Kvakestad riggområde blir halvert.
- Skogsområdet ved Kvakestad gård vil ikke bli rasert.
- Den samlede støy, støv og trafikkbelastningen for nærområdet ved Kvakestad og Ski
tettsted blir betydelig mindre.
- Det blir betydelig mindre vrakmasser ved konvensjonell sprengning enn ved TBM.
- Ressursen, som sprengstein er, kan utnyttes mye bedre og ha en større markedsverdi.
Forholdet mellom reguleringsbestemmelsene og plankartene
I et så omfattende prosjekt, med særlige utfordringer knyttet til anleggsfasen, er
reguleringsbestemmelsene minst like viktige som plankartet, som normalt får størst
oppmerksomhet.
Kapelldammen
Kapelldammen er både et kulturhistorisk element og en viktig naturbiotop som må bevares.
Derfor er Kapelldammen regulert til naturområde med følgende bestemmelse:
”Naturområdet rundt Kapelldammen skal ikke berøres av anleggsvirksomheten. Eksisterende vannlinjer
og vegetasjon skal beholdes gjennom hele anleggsperioden. Nødvendige tettearbeider i eksisterende
jernbanefylling kan gjennomføres etter nærmere avtale med Ski kommune og etter en biologisk
vurdering. Det skal utarbeides skjøtselsplaner i samarbeid med Ski kommune.”

Det som ikke er avklart gjennom planen er hvem som skal være fremtidig eier av dammen,
som nå eies av Jernbaneverket. Det er derfor meget viktig at dammen med omgivelser blir
bevart og skjøttet på en forsvarlig måte gjennom plan og bestemmelser.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn slik det nå er fremmet, men rådmannen
presiserer at det etter høring kan vurderes grep med sterkere fokus på naturvern.
Om påkrevd kan dette følges opp ved ny regulering senere, da kun av dammen med
nærliggende friluftsområde/park. Ved slik regulering bør det også foreligge en skjøtselsplan
for området.
Ensjø gård
Gården har fått stor oppmerksomhet ved utarbeidelse av planen. Jernbaneverket har vurdert
etablering av nytt tun nær Roås, og riving av eksisterende tun ved Ensjø ut fra økonomiske
hensyn. Ut fra hensyn til kulturlandskap og kulturminner er dette svært lite ønskelig.
Reguleringsforslaget binder ikke valg av løsning, men Ski kommune kan som planmyndighet
styre dette, for eksempel ved regulering av gårdstunet som bebyggelse som skal bevares.
Rådmannen signaliserer at dette er et tema som ønskes vurdert ved høring, med mulighet
for endring av planforslaget før sluttvedtak.
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Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven:
Ved konsekvensvurdering er tiltaket vurdert mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
De gjennomførte utredninger av naturmiljø viser at tiltakets største utfordringer med hensyn
til naturmangfoldloven er
- å unngå vannlekkasje/drenering av viktige våtmarksmiljø (naturtypelokaliteter), spesielt
Snipetjern på grensa mellom Oppegård og Ski. Snipetjern har mange funn av truede arter
på Norsk rødliste for arter 2010,
- å begrense negative virkninger i dagsonen nord for Ski stasjon.
I dagsonen nord for Ski stasjon er traseen i stor grad bundet av tekniske krav til
jernbaneanleggene. Tunnelen er ført så langt mot stasjonen som mulig. Det er lite trolig at
det finnes løsninger som gir kortere dagsone, og da ytterligere begrenser konfliktene med
naturmangfold, landbruk, kulturlandskap, automatisk fredete kulturminner og naturmiljø.
Disse konfliktene er søkt begrenset ved planforslaget. Konsekvenser for naturmiljø er særlig
knyttet til Roåsbekken.
Konsekvensene for naturmangfoldet er likevel vurdert å være relativt små, sett i forhold til de
omfattende naturinngrep jernbaneanlegget må medføre.
Det vil bli gjennomført tiltak for å unngå drenering av fuktighetsbaserte naturtyper. Det legges
til rette for vandring av ål i Roåsbekken. Det tilstrebes at vilt fortsatt kan krysse Østfoldbanen.
Samlet vurderes samfunnsnytten av dobbeltsporet å veie vesentlig tyngre enn negative
konsekvenser for naturmiljø.
Tiltak i driftsfasen:
Den omfattende anleggstransport gjennom Langhus tettsted er bekymringsfull, særlig fordi
trafikken i hovedsak er store kjøretøy. Ski kommune vil i samarbeide med Jernbaneverket og
Statens Vegvesen vurdere hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres ved eksisterende
vegnett, av hensyn til trafikksikkert, framkommelighet og miljøkonsekvenser for omgivelsene.
Dette er så langt ikke dekkende utredet av Jernbaneverket.
Økonomiske konsekvenser:
Den største økonomiske usikkerheten for øyeblikket er knyttet til forslag til NTP 2014-2023,
hvor Follobanen ikke ligger inne i planteknisk ramme, men i ramme +45 prosent.
Follobanen er heller ikke inne i kategorien bundene prosjekter. Begge disse forholdene er
bekymringsverdige, men Ski komme forutsette at Follobaneprosjektet har en så stor
samfunnsmessig betydning at det ikke vil falle ut av NTP, til tross for økningen i
kostnadsrammen.
I utgangspunktet skal bygging av anleggene ikke har direkte økonomiske konsekvenser for
Ski kommune. Langsiktige økonomiske konsekvenser ved bedre kollektivtrafikktilbud og
endring av reisemåter antas positive.
Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Det er spådd en enorm vekst i Oslo regionen de kommende årene. For å imøtekomme det
transportbehovet som denne veksten vil skape er det viktig å få på plass et moderne og
kapasitetssterkt kollektivsystem i Folloregionen.
Byggingen av nye Ski stasjon og Follobanen er nøkkelen i den kollektivsatsningen, og vil
halvere reisetiden Ski - Oslo til 11 minutter!
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Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for Follobanen blir lagt ut til offentlig
ettersyn.

Ski,
26.3.2012
Audun Fiskvik
rådmann

Jan Willy Mundal
kommunalsjef samfunn

Vedlegg som følger saken:
a) Oversiktskart
b) Oversendelsesbrev fra Jernbaneverket, datert 23.03.12
c) Forslag til reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, kart 1, 2, 3 og 4, datert
22.03.12
d) Forslag til reguleringsbestemmelser for Follobanen i Ski kommune, datert 22.03.12.
e) Planbeskrivelse til reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, datert 22.03.12
f) Merknadsbehandling for Follobanen Oslo – Ski, fornyet varsel om oppstart av planarbeid,
gjengivelse av innkomne merknader med tiltakshavers og kommunens kommentarer,
UOS-00-A-36018, 23.3.2012.
Innkomne merknader til ved varsling av planen:
g) Akershus fylkeskommune, datert29.2.2012
h) Ski kommune – Formannskapet, datert 21.3.2012
i) Statens vegvesen, datert 21.2.2012
j) BD Lagerhus AS, datert 22.2.2012
k) Shark AS, på vegne av eiere av gbnr. 121/3, datert 20.2.2012
l) Ramstad terrasse BS, datert 21.2.2012
m) Åsland Næringspark Eiendom AS, datert 21.2.2012
n) Gunnar Briskodden, datert 14.2.2012
o) Kari og Helge Aas, datert 11.2.2012
p) Ragnar Slang Jensen, datert Ikke datert
q) Knut Havneraas, datert 4.3.2012
Vedlegg som ligger i saksmappen og tilgjengelig på Ski kommunes hjemmeside:
• Follobanen Oslo – Ski, ROS analyse Ski kommune, UOS-00-A-36052, 19.10.2009,
revidert 26.11.2011.
• Follobanen Oslo – Ski, miljøprogram, UOS-A-36081, 12.2.2012.
• Follobanen Oslo – Ski, TBM kontra D&B, lyd og vibrasjoner, UFB-30-A-32529,
22.3.2012.
• Follobanen Oslo – Ski, fagrapport støy og vibrasjoner, UOS-80-A-11436, 20.02.2012.
• Dobbeltspor Oslo – Ski, underbygning notat støy i anleggsfasen, TBM drift
riggområde Ski, tunnelstrekning UFB-30-A-32535, 2.3.2012
• Follobanen Oslo – Ski, tunnelstrekning støy i anleggsfasen Ski kommune, UFB-30-A32523, 26.3.2012.
• Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, omlegging av Roåsbekken, UOS-80-A-11439, 12.3.2012
• Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, Regulering av Follobanen i Ski kommune. Teknisk plan,
UOS-80-A-11106, 12.03.2012
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Plan og byggesaksutvalgets behandling 24.04.2012:
Forslag tilleggsvedtak Follobanen
Tilleggsvedtak 1
For å minimere ulempene for Ski kommune ved en eventuell TBM-drift, ber utvalget om at
Jernbaneverket fortsetter å utrede muligheten for drift av 4 tunnelboremaskiner fra Åsland.
Samlet sett vil dette spare miljøet i Ski kommune for en stor belastning.
Tilleggsvedtak 2
Av hensyn til hovedvilttrekket som går øst-vest mellom Kvakestad og Roås, forutsetter
utvalget at kulverten for godsspor øst forlenges med ca. 75 meter mot nord. En slik
forlengelse vil gi viltet en bredere viltkorridor.
Utvalget ønsker også en vurdering av et lavere gjerde i dette område av Østfoldbanen.
Tilleggsvedtak 3
Utvalget ber Jernbaneveket om å imøtekomme ønskene fra eierne av Endsjø gård om å få
snu tunet mot nordvest. Ny driftsbygning med fjøs og kårbolig med to boenheter flyttes vekk
fra det nye jernbaneanlegget og vender således ryggen til jernbanen.
Slik vil ur-gården Endsjø opprettholdes som et viktig element i kulturlandskapet.
Flytting av tunet til Roås er uønsket.
Tilleggsvedtak 4
Utvalget ønsker en vurdering av muligheten for å anlegge en ny rundkjøring på
Vevelstadveien nord for Haugjordet ungdomsskole.
Forslag til vedtak fra administrasjonen med tilleggsforslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak.
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 legges forslag til
”Reguleringsplan for Follobanen”, med bestemmelser, datert 22.03.12, ut til offentlig ettersyn.
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner blir delvis endret:
”Reguleringsplan for et område mellom Langhus og Ski stasjonsby til Landbruksformål”,
vedtatt 12.11.1970.
”Reguleringsplan for Hebekk Skole”, vedtatt 15.10.1997.
”Reguleringsplan for Ski stasjon”, vedtatt 23.10.2002.
”Reguleringsplan for Gangvei langs Langhusveien”, vedtatt 19.12.1980.
”Reguleringsplan for Slora, del av Q1”, vedtatt 9.9.1980.
”Reguleringsplan for nordre del av Berghagan industriområde, Langhus”, vedtatt 14.4.2010.
”Reguleringsplan for Skoler Vevelstad”, vedtatt 19.6.2002
”Reguleringsplan for E6 og turveger, parsell Assurtjern – Oslo grense”, vedtatt 30.1.2002.
Forslag tilleggsvedtak Follobanen:
Tilleggsvedtak 1
For å minimere ulempene for Ski kommune ved en eventuell TBM-drift, ber utvalget om at
Jernbaneverket fortsetter å utrede muligheten for drift av 4 tunnelboremaskiner fra Åsland.
Samlet sett vil dette spare miljøet i Ski kommune for en stor belastning.
Tilleggsvedtak 2
Av hensyn til hovedvilttrekket som går øst-vest mellom Kvakestad og Roås, forutsetter
utvalget at kulverten for godsspor øst forlenges med ca. 75 meter mot nord. En slik
forlengelse vil gi viltet en bredere viltkorridor.
Utvalget ønsker også en vurdering av et lavere gjerde i dette område av Østfoldbanen.
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Tilleggsvedtak 3
Utvalget ber Jernbaneveket om å imøtekomme ønskene fra eierne av Endsjø gård om å få
snu tunet mot nordvest. Ny driftsbygning med fjøs og kårbolig med to boenheter flyttes vekk
fra det nye jernbaneanlegget og vender således ryggen til jernbanen.
Slik vil ur-gården Endsjø opprettholdes som et viktig element i kulturlandskapet.
Flytting av tunet til Roås er uønsket.
Tilleggsvedtak 4
Utvalget ønsker en vurdering av muligheten for å anlegge en ny rundkjøring på
Vevelstadveien nord for Haugjordet ungdomsskole.

Utskrift sendt 26.04.12 til:
Marit K. Bjørke

