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Follobanen - Ski st / Østre linje

Norsk Jernbaneklubb, stiftet 1969, samler landets jernbaneinteresserte. Vi har giennom flere
oppslag i Østlandets Blad og senest i Smaalenene2Z.ll.z}n sett at folk som sogner til Østre
linje er bekymret for at de ikke skal å del i den forbedring av tilbudet som Follobanen vil
medføre. Det er derfor helt naturlig at de påser at tog til og fra Østre linje kan penses inn på
Follobanen uten problemer.

Foreliggende sporplan gir denne mulighet med forventet antall tog langt inn i fremtiden. Det
er 6 spor. Spor I ligger lengst vest og 6lengst øst på stasjonen.

Follobanen vil komme inn på spor 1 i retning sydover og gå fra spor 2 i retning nordover som
en direkte forlengelse av dagens Østfoldbane.

Østfoldbanen nord for Ski blir lokalbane Ski-Oslo og benytter spor 3 og 4.

Østre linje er forbundet med spor 5og 6 og har ikke forbindelse med spor 3 - 4 og l -2i
sydenden av stasjonen. I sporplanen inngår sporveksler i plan nord for selve stasjonen. Dette
gpør at man fra alle 6 spor kan lede tog inn på Follobanen eller Østfoldbanen-lokal, noe som
gir stor fleksibilitet ved driftsawik.

Tog til/fra Follobanen som skal til Østre linje må altså krysse spor 2 og deretter nåværende
Østfoldbane for å ledes inn/ut til spor 5 eller 6.

Det er dimensjonert for følgende tog (i rushtiden)

o Østfoldbanen sydover: 2 lokaltog til Moss og 2 IC til Halden, dvs 4 tog pr tim€.
o Østfoldbanen-lokal til/fra Oslo: 4 tog altså 8 tog i begge retninger pr. time retninger.
o Østre linje. 2 tog altså 4 i begge retninger

For kryssing av spor 2 har man et intervall på 15 min.
For kryssing av Østfoldbanen-lokal har man et intervall på 7,5 min.



Man kan regne at et spor som skal krysses blir beslagla$i2 min (inklusiv sikkerhetsmargin)
Vi ser derfor at man har meget god margin for kryssing av spor 2.
For kryssing av Østfoldbanen-lokal har man også meget god margin. Man kan øke antall
lokaltog til 6 i hver retning, og fortsatt har man 5 min margin for kryssing.

Man kan med andre ord kjøre togene til/fra Østre linje uten problem på foreslått sporplan.

Som nevnt innledningsvis er det meget bra at kommunene i indre Østfold påser at man også i
fremtiden har en levedyktig Østre linje. Hvis man imidlertid fortsetter å opprettholde
innsigelsene mot reguleringsplanen for Ski stasjon vil det motsatte skje. Planprosessen vil
kreve minst et års behandlingstid, og man har kun oppnådd at hele banen blir forsinket med
ett år.

Vi håper Fylkesmannen kan bidra til at saken blir løst omgående slik at arbeidet kan fortsette
og at Follobanen unngår å bli forbigått av andre prosjekr.

Vennlig hilsen
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