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Hallenskog stasjon 

Samferdselsdepartementet (SD) viser til møte med Røyken kommune 18. november 2015 

vedrørende Hallenskog stasjon. 

 

Bakgrunn 

Ved ruteterminskiftet 13. desember vil togene igjen stoppe på stasjonene Blommenholm, 

Høvik og Stabekk, som følge av at strekningen Sandvika–Lysaker på Drammenbanen 

gjenåpnes. Banen har vært stengt for ombygging av stasjoner, nytt signalanlegg og bygging av 

nytt vendeanlegg på Høvik siden april 2013. Som følge av dette kommer buss igjen til å 

erstatte tog mellom stasjonene Hallenskog og Heggedal på Spikkestadbanen. 

 

I Prop. 1 S (2015–2016) foreslår SD 62 mill. kr til byggeplanarbeid og byggestart for 

stasjonstiltak på Heggedal stasjon i 2016. Tiltakene på Heggedal stasjon omfatter forlengelse 

av krysningssporet, slik at tog kan kjøre inn på stasjonen samtidig. I tillegg skal plattformen 

forlenges, nytt parkerings- og parkanlegg skal bygges og to planoverganger skal legges ned. 

Hovedplan for tiltakene foreligger og detaljplan fullføres i 2015. Prosjektet er planlagt 

sluttført i 2017 og totalkostnad er anslått nær 100 millioner kroner. Det pågår i tillegg arbeid 

med å etablere en gang- og sykkelsti på 1,5 kilometer mellom Hallenskog og Heggedal. 

 

De siste årene har togtilbudet i Oslo-området blitt kraftig forbedret. Det er 100 flere tog på 

skinnene i dag sammenliknet med i 2009, og folk tar nå toget som aldri før. Vi utnytter både 

jernbanelinjer og tog til det maksimale. Samtidig rustes jernbanen opp og nye tog kjøpes inn. 



Side 2 

 

For å redusere omfanget av forsinkelser i togsystemet, ble noen mindre togstasjoner lagt ned i 

2012, blant annet Hallenskog stasjon. Å opprettholde togtilbudet på Hallenskog vil medføre 

stor risiko for slike forsinkelser.  

 

Vil se på tiltak som kan bidra til gjenåpning 

Tiltakene på Heggedal stasjon, som er planlagt sluttført i 2017, er tiltak som gjør 

Spikkestadbanen mer robust og fleksibel. SD må vurdere hvordan effekten av disse tiltakene 

skal brukes, og om de kan bidra til at Hallenskog stasjon kan gjenåpnes på nytt.  

 

Buss mellom stasjonene Hallenskog og Heggedal  

Fra og med 13. desember blir det busstransport mellom Hallenskog stasjon og Heggedal 

stasjon. Transporten legger til rette for at passasjerer på Hallenskog kan benytte togavgangene 

på Heggedal mellom kl. 06–09 og kl. 14–18 i perioden mandag–fredag. Matetilbudet vil 

således være likt med tilbudet som de reisende fikk da Hallenskog stasjon var stengt mellom 

desember 2012 og september 2013. 

 

Når det gjelder Røyken kommunes henvendelse om hvordan takstproblematikken skal løses 

for de reisende fra Hallenskog som skal tilbake til Røyken og Spikkestad, samt til ønske om 

installasjon av billettautomat på spor 1, vil vi måtte komme tilbake til Røyken kommune 

vedrørende vår vurdering av dette. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kathrine Marie Reksterberg 

 seniorrådgiver 
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