
 

 

Planprogram 2023-34 for Nordre Follo 
 
Vedlegg til arealinnspill fra JM Norge, region Oslo for del av eiendommen nr. 122 / bnr.1  
Langhus gård 
 

 
Bildet over viser illustrasjonsplanen for den vedtatte detaljreguleringen for Langhus gård der 
planområdet er markert med stiplet rød strek.  

 
Status områdeutvikling 
Utbygging av infrastruktur og boliger har pågått siden 2018.  
1. Byggetrinn er området med separat adkomst fra Langhusveien, vest for gården. Innflytting i 
blokkene høst 2021, mens innflytting i småhusene er vår 2022.   
2. Byggetrinn er blokkene rundt Langhus gård med lokalsenter nord for gården. Ferdigstilles 2023.  
3. Byggetrinn detaljprosjekteres nå. Antatt byggestart 2022.  
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For å prosjektere / etablere en bærekraftig løsning for teknisk infrastruktur for boliger nær stasjoner 
på lokalbanen er det av vesentlig betydning å avklare et fremtidig utbyggingsvolum på 
eiendommen. 
 
Arealinnspill til revisjon av kommuneplan for Nordre Follo 
Søndre del av eiendommen, det åpne hvite feltet på illustrasjonsplanen, søkes innarbeidet som 
utbyggingseiendom med boligformål i ny kommuneplan. Dette området består i dag dyrket mark uten 
sammenheng med andre jordbruksområder. Øvrige deler av eiendommen opprettholdes som LNF-
område slik det fremgår i gjeldende kommuneplan. 
 
Randsonen mot de verdifulle friluftsområdene i vest er sikret regulert som grønnstruktur i gjeldende 
detaljregulering.  Ved fremtidig detaljregulering til boliger på den søndre delen skal dette prinsippet 
videreføres. 
 
Vi foreslår å utvikle den søndre delen av eiendommen på en tilsvarende måte som i den vedtatte 
detaljreguleringen, dvs med vestvendte leiligheter mot støykilden i øst og småhusbebyggelse på den 
øvrige delen som dermed blir godt støyskjermet.  Med en slik utnyttelse vil området romme ca 200 
boliger med tilsvarende fordeling mellom småhus og blokker.  Endelig planuforming, boligantall og 
utnyttelse må fastsettes endelig ved utarbeidelse av detaljregulering. 
 
Fordi infrastrukturen på hele eiendommen henger nøye sammen er det ønskelig å få et klarsignal 
for å kunne legge til rette for en rasjonell og helhetlig løsning for hele eiendommen. I en slik 
helhetsløsning inngår også komplettering av «Den Fredrikshaldske kongevei» gjennom 
eiendommen. 
 

 
 
JM Norge AS,  29.10.2021/EE 
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  

  

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 

Område:  Langhus gård, sør 

Adresse:  Langhusveien 

Gnr/bnr Del av gnr 122/br 1 på Langhus gård 

Forslagsstiller: JM Norge AS, Region Oslo 

Utsnitt av kart fra 
gjeldende 
kommuneplan og 
utsnitt av kart som 
viser arealinnspillet  
 
 

 
 

 
Områdets størrelse i m2  Ca 44 000 m2 til bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse med 

tilhørende samferdselsanlegg. I tillegg foreslås at randsonen 
mot skrenten i vest sikres som grønnstruktur på samme måte 
som i gjeldende detaljregulering. 

Beskrivelse/dagens 
bruk 

Jordbruk, lav til middel bonitet. Jorda har ligget brakk de senere 
årene 
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Formål i gjeldende 
kommuneplan 

LNF 

Hensynssone i 
gjeldende 
kommuneplan 

H220 Hensynssone gul støysone vei og bane  
H560 Hensynssone bevaring naturmiljø (randsonen inntil 
området) 
H310 Muligheter for kvikkleire 

Foreslått arealformål
  

Bygg og anleggsvirksomhet - bolig 

Har arealet ligget inne 
som andre formål enn 
nåværende formål i 
tidligere 
kommuneplaner?    

Nei, men andre deler av eiendommen er tidligere endret fra 
utbyggingsformål til naturbevaring og LNF 

Er området 
bebygd/delvis 
bebygd/ubebygd?  

Ubebygd 

Potensiell konflikt med 
annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Området er en åkerlapp uten sammenheng med andre 
jordbruksområder. Etter vår vurdering er det liten eller ingen 
arealkonflikt på grunn av områdets klare topografiske 
avgrensing og klare tilhørighet til regulert utbyggingsområde 
som er under utvikling. Eksisterende høyspent må legges i 
jordkabel eller opprettholdes med nødvendig avstand til ny 
bebyggelse. 

Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med 
kommunens arealstrategier 
gjengitt i planprogrammet?  

Ja. Området ligger innenfor gangavstand til Langhus 
Stasjon og i direkte forlengelse av den vedtatte 
reguleringsplanen for Langhus gård. 

Prioriterte 
utbyggingsområder  
Ligger området innenfor 
prioriterte 
utbyggingsområder i 
gjeldende arealdel Ski og 
Oppegård temakart 1?  

Nei, grensen i kommuneplanen er trukket like nord for 
området. Vurdert ut fra nærheten til Langhus stasjon 
burde området ligget innenfor prioritert 
utbyggingsområde. 

 
Transportbehov, 
kollektivdekning,     
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Avstand til nærmeste 
jernbanestasjon 

- Hvor ofte går det buss 
til Oslo 
sentrum/nærmeste 
jernbanestasjon? 
Oppgi avstand til 
nærmeste busstopp. 

6-700 flate meter til perrong, målt langs ganglinje 
 
3-400 meter til busstopp. Bussforbindelse til Ski hvert 10. 
minutt og fra Ski er det togforbindelse til Oslo hvert 10. 
minutt. 

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig 

vei og gang- og 
sykkelvei 

 
 
 
Direkte, i forlengelse av regulert O_SKV1 i gjeldende 
reguleringsplan. 
 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare 

og tjenester 
- Avstand til 

møteplasser 
(formelle/uformelle) 

- Hvilke målgrupper 
retter tiltaket seg 
mot? 

- Hvordan bidrar 
tiltaket til utvikling av 
lokalsamfunnet? 

Ca 6-700 meter til nærsenter med dagligvare og 
treningstilbud. 
1,5 km (gang- og sykkel avstand) til Langhus senter som 
inneholder Meny-butikk, apotek, bo- og omsorgssenter 
mm. 
Målgrupper er sammensatt, både nyetablerte, 
barnefamilier og godt voksne/etablerte.  
Flere boliger i gang- og sykkelavstand til etablert 
nærsenter vil styrke kundegrunnlaget og bidra positivt til 
utvikling av lokalsamfunnet 

Barn og unges 
oppvekstvilkår  

- Mulighet for lek, 
sikkerhet og trygghet 

Tilstøtende skog- og naturområde i vest er sikret som LNF 
område i kommuneplanen og randsonen vil bli foreslått 
regulert til grønnstruktur i evt ny detaljregulering. 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, 

overvann, el-
forsyning, 
ledningsnett 
(fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

Prosjektering av teknisk infrastruktur i den søndre delen 
av vedtatt detaljregulering er under oppstart nå. JM 
ønsker å avsette kapasitet for ytterligere ca 200 boliger. 
Skisseprosjekt for fremtidig avløp med fjellboring sør i 
området illustrere viktigheten av en avklaring i ny 
kommuneplan 
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Avstand til offentlig 
tjenester 

- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/ 
- sykehjem 

 
5-600 meter til Langhus skole 
6-700 meter til Langhus barnehage 
1500 meter til bo- omsorgssenter på Langhus senter 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann  
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket 

endring av flomveier? 

- Overvannsanlegg 
(overordnet 
beskrivelse)  

 
I dagens detaljregulering er det forutsatt delvis åpen 
overvannshåndtering som følger det naturlige 
terrengfallet sørover.  Dette prinsippet vil bli videreført i 
ny detaljregulering. 
 

Trafikk  
Vurdering av dagens 
trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt 
belastning.  

Det må regnes med lav biltetthet på grunn av områdets 
gode beliggenhet til kollektivtransport. Regulert O_SKV1 
er dimensjonert for en økning av trafikkbelastningen med 
200 boliger som følge av en evt utvidelse av 
byggeområdet.  

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og 
klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy 
og forurensning? 

-  
 

 
 
Nei. I liten eller ingen grad. 

Støy   
Ja. Området er støyutsatt fra Rv. 152 og dagens jernbane. 
Bebyggelsen nærmest støykilden utformes slik at 
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- Ligger tiltaket 
innenfor gul eller rød 
støysone?  

østfasade fungerer som støyskjerm mot de øvrige 
områdene, som dermed blir godt støyskjermet. 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under 

marin grense? 
- Er det registrert 

kvikkleire innenfor 
området? 

- Ligger tiltaket i 
hellende terreng?  

- Medfører tiltaket 
endringer av 
grunnvannstand? 

- Finnes det forurenset 
grunn i området? 

 
Ja, men liten dybde til fjell 
 
Nei, liten dybde til fjell 
 
Svakt hellende terreng mot sør i en skålform 
 
Nei 
 
 
 
Nei 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket 

omdisponering av 
dyrka mark/dyrkbar 
mark/skog?   

- Berører tiltaket myr 
eller 
våtmarksområder? 

 
 
Ja, ca 4000 n2 
 
Nei 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører 

tiltaket naturverdier, 
artsobservasjoner og 
vilttrekk?  

 
I ubetydelig eller ingen grad. Området har vært 
jordbruksareal i lang tid. 
 
Nei 

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til 

bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-

metersbeltet langs sjø 
og vassdrag? 

- Har tiltaket 
konsekvenser for 
drikkevannet? 

- Hvordan påvirker 
tiltaket vannmiljøet?  

 
Eksisterende drenering av jordruksarealene ledes ut i bekk 
helt sør i området 
 
Nei 
 
Nei 
 
I liten eller ingen grad 
 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget 

friluftsområder, 
grønnstruktur, 
turområder og 
turstier?  

Reguleringsplanen for Langhus gård tilrettelegger «Den 
Fredrikshaldske Kongvei» som rekreasjonsvei fra Langhus 
stasjon og sørover. Det er tydelige spor av veifaret nord og 
sør for eiendommen, men sporene stopper i jordekanten. 
En utbygging vil gjøre det mulig å komplettere dette 
veidraget og vil åpne området for almen bruk i større grad 
enn i dag. 
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Kulturminner, kulturmiljø og 
landskap 

- Berører tiltaket 
bevaringsverdige bygg 
og kulturmiljøer? 

- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner?  

- Berører tiltaket 
historiske steder og 
veier?  

 
 
Nei 
 
 

 
 
 
Ja, Den Fredrikshaldske Kongvei» har tidligere krysset 
jordet og kan gjennom formålsendring reetableres. 

 

 
Vedlegg: 
Illustrasjonsplan av vedtatt detaljregulering som viser området med kortfattet beskrivelse 
av arealinnspillet. Kart som viser eiendomsgrenser. 
 

 


