
From:                                 "Halfdan Wiig" <halfdanw@online.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 16:05:36 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Uttalelse til offentlig ettersyn - sak 22/01254
Attachments:                   Høringsuttalelse Kommuneplanen - Østreng.docx
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Nordre Follo Kommune
 
Vedlagt vår høringsuttalelse til kommuneplanens areadel 2023-2034.
 
for sameiet Østreng
Halfdan Wiig

-- 
Halfdan Wiig
INSA
Tlf 90 97 03 96
www.insa.no
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Høringsuttalelse Sak 22/01254. 

Østrengprosjektet – en oppsummering 

Utviklerne av Østreng støtter administrasjonens vurdering og anbefalinger om å opprettholde 

området rundt Østreng Gård som prioritert utbyggingsområde. Østreng kan bli et forbildeprosjekt for 

en klima– og miljøvennlig boligutvikling i tråd med FNs bærekraftmål. Prosjektet vil også gi et positivt 

bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet.  

Området tilfredsstiller kravene til fortetning rundt kollektivknutepunktene i tråd med den regionale 

transport- og arealplanen. Både Langhus stasjon, skole, barnehage og handels- og servicesentra 

ligger i gang/sykkelavstand fra utbyggingsområdet. Lokaliseringen reduserer utslippet av klimagasser 

og arealbehovet til infrastruktur. Avstanden til Langhus stasjon på gang- og sykkelveien gjennom 

skogen er  fra 100 til 350 meter. 

Østreng vil bli et godt bomiljø for barnefamilier med både Langhus barneskole og Langhus barnehage 

mindre enn 500 meter unna på trygg gangvei.  Det tas også sikte på variert boligtilbud på tvers av 

alder og ulike familieformer, et sted det kan bli godt å leve hele livet. Boverdien på Østreng med 

nærhet til skog, vann og jorder kan bli langt høyere enn i høyhusene vi nå ser reise seg nær 

stasjonen. 

Det meste av teknisk og sosial infrastruktur er allerede utviklet, og utbyggingskostnadene kan være 

lavere enn kostnadene ved fortetning hvor man må rive eksisterende bebyggelse.   

Nordre Follo Kommune (NKF) har undersøkt naturverdiene på området og konkludert med at 
naturverdiene på Østreng er lave. Hverken Østreng eller tilliggende område er i utgangspunktet  
habitat for truede arter, og man kan unngå tap av naturverdier gjennom integrasjon av biologisk 
mangfold i boligprosjektet og tilgrensende område. Behovet for økologisk kompensasjon vil antagelig 
være marginalt, om i det hele tatt noe. 

Foreslått utbyggingskonsept vil skåne all eksisterende matjord. Jordene vil kunne bli en viktig ressurs 

for beboerne til å dyrke sin egen mat tett opptil kjøkkenbenken. En kjøkkenhage gir også nærhet til 

naturen og følelse av å bidra til en bærekraftig framtid. Samlet matproduksjon vil kunne økes 

betraktelig i forhold til dagens produksjon, og vil samtidig gi langt lavere klimaavtrykk og matsvinn 

enn forsyning gjennom de tradisjonelle matkjedene. Felles dyrkingsprosjekt kan også berike det 

sosiale livet og gi fysisk aktivitet som styrker helsen.  

Østreng er i dag en privat inngjerdet landbrukseiendom med jorder, tun og beiter uten adgang for 

utenforstående. Tilliggende område er lite brukt til friluftsområde. En utbygging vil derfor åpne både 

Østreng, tilliggende friluftsområder og skogsområdene østover mot marka for hele 

lokalbefolkningen. Utbyggingen gjøre det mulig å integrere allment tilgjengelige leke- og 

naturområder. 

En ny gangvei gjennom Østreng østover reduserer også avstanden til stasjonen til kun 400-800 meter 
for beboerne på Klokkjordet og i Ødegårdsveien. De må i dag gå til dels lange omveier for å komme til 
stasjonen. En utbygging vil gjøre det betydelig lettere for dem å reise kollektivt i framtiden. 

Vi synes NFK nå har tatt et godt grep for å sikre både utvikling og naturvern gjennom krav til 
naturnøytralitet, økologisk integrasjon og kompensasjon. Men målet om naturnøytralitet bør etter 
hvert ses i større regional sammenheng hvor boligutviklingen lokaliseres nær de kapasitetssterke 
kollektive transportårene, mens andre områder i større grad utvikles for landbruk og naturvern. I en 
regional sammenheng synes Østreng å være et opplagt område for boligbygging.  
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