
 

asplanviak.no 1 

Oppdragsgiver: Halfdan Wiig 

Oppdragsnavn: Østreng - kommuneplaninnspill 2021 

Oppdragsnummer: 635055-01 

Utarbeidet av: Vibeke Arnesen 

Oppdragsleder: Ingeborg Austreng 

Dato: 28.10.2021 

Tilgjengelighet: Åpent 

 

Forslagsstiller: Sameiet Østreng, v/ Halfdan Wiig e-post: halfdanw@online.no, 

tlf.90970396 

Rådgiver: Asplan Viak AS. 

Arealinnspill til kp-arealdel Nordre Follo 

1. Planinnspill  

- Østrengtunet, del av Østreng, g/bnr. 120/2 

 

 

1Planområdet. Kilde: Mulighetsstudie 2021, utarbeidet av Dark Arkitekter 

mailto:halfdanw@online.no


 

asplanviak.no 2 

Nordre Follo kommune vedtok 26.08.2021 å legge forslag til planprogram for 

kommuneplanens arealdel 2023-2034 ut til høring og offentlig ettersyn, med frist for 

innspill 1. november 2021. Det varsles samtidig oppstart av arbeidet med rullering av 

kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune.  

I den forbindelse ønsker grunneierne på Østreng gård (gnr./bnr. 120/2) å utdype 

utviklingspotensialet som ligger i dette arealet og dets nærmeste omgivelser. Arealet er 

allerede avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, og ligger innenfor prioritert 

utbyggingsområde. Notatet er dermed ikke å regne som nytt arealinnspill, men det 

underbygger gjeldende kommuneplan. 

Forslagsstiller ønsker å utvikle hele eller deler av eiendommen «Østreng» til et 

boligområde. Det leveres derfor to alternative planinnspill, hvorav dette dokumentet 

beskriver alternativ 1 med utvikling av deler av eiendommen, Østrengtunet i tråd 

med gjeldende kommuneplan, som vil være en opprettholdelse av området som 

prioritert utbyggingsområde og boligformål.  

Østreng har en svært sentral beliggenhet på Langhus med god kollektivdekning og 

kort avstand til målpunkter for de fleste daglige gjøremål. En boligutbygging på 

tunet anses derfor å være i tråd med føringene i regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus, og arealstrategiene i kommuneplanen.  

Under følger en kort beskrivelse av prosjektet slik det er vist i mulighetsstudien utarbeidet 

av Dark Arkitekter i 2021, samt en vurdering av prosjektet opp mot kommunens 

arealstrategier og mot målene om arealnøytralitet. Til slutt er kommunens sjekkliste 

benyttet for vurdering av planinnspillet. 
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1.1. Kort om prosjektet 

Innspillet gjelder deler av eiendommen 120/2, Østrengtunet, og vedlagt mulighetsstudie 

viser hvordan føringer i gjeldende kommuneplan kan svares ut. Mulighetsstudien 

inkluderer ikke Skolehagen nord, men viser en mulig utforming som åpner for felles 

planlegging med dette området slik kravet er i gjeldende kommuneplan.  Forslagsstiller 

på Østreng går gjerne inn i et samarbeid med kommunen om en utvikling av hele 

området. 

Østreng er i stor grad omgitt av eneboliger i syd og øst og grenser mot fylkesvei 32 i nord. 

Østreng ligger i gangavstand fra Langhus stasjon (gangavstand er ca. 350 m), og i 

gangavstand fra barnehage, skole og handels-/servicetilbud, og bussholdeplasser (300-

600m). Det vil kun være behov for mindre investeringer i teknisk infrastruktur. 

Høyspentnett er ført fram til eiendomsgrensen. Traseer for spillvann og vanntilførsel går 

over eiendommen, hvor det også er etablert en pumpestasjon. Ved regulering er det 

nødvendig å vurdere om det er behov for oppgradering og kapasitetsutvidelser av vann- 

og avløpssystemer. Flere adkomstløsninger er mulige (se figur i skjema under), og ved 

utbygging kun av tunet bør det ved detaljregulering vurderes hva som er beste løsning. 

Østreng ligger tett på det flotte tur- og rekreasjonsområdet rundt Fosstjernet, og med kort 

avstand til markaområdene rundt Langhus. 

Området foreslås utviklet med en kombinasjon av rekkehus og leiligheter, med totalt 35 til 

50 boenheter.  

2 Skisseprosjekt. Kilde: Mulighetsstudie 2021, utarbeidet av Dark Arkitekter 
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1.2. Kort historikk - overordnet 

Østreng og Skolehagen nord ble spilt inn som planinnspill ved forrige 

kommuneplanrullering, og Skolehagen nord samt deler av Østreng ble vedtatt lagt inn 

som prioritert utbyggingsområde og med formål fremtidig bolig ved 1.gangsbehandling. 

Ved 2.gangs behandling opprettholdt kommunestyret dette vedtaket. 

Avgrensingen av prioriterte utbyggingsområder på Langhus tok også da utgangspunkt i 

kommuneplanens arealstrategier, og det ble lagt særlig vekt på disse strategiene:  

• Hovedtyngden av veksten skjer i Ski og på Kolbotn, rundt kollektivpunkter langs 

jernbanen og i utvalgte områder med høyfrekvente bussruter.  

• Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner på Ski og 

Kolbotn. 

For området Østreng/Skolehagen nord ble nærheten til Langhus stasjon vektlagt, og det 

ble gitt føringer for utviklingen. 

16.06.2021 i sak 84/21 vedtok kommunestyret i Nordre Follo kommune at tidsaspektet for 

flere områder, herunder utbyggingsområdet på Østreng, skal vurderes i forbindelse med 

rullering av kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for vedtaket er kommunens nullvisjon 

for tap av matjord, og et mål om arealnøytralitet.  

Viktigheten av arealer til andre typer boliger enn leiligheter 

I utkast til planprogram for kommuneplanen står det at Nordre Follo kommune i tråd med 

mål fra samfunnsdelen, skal sikre at det bygges gode og attraktive byområder, vektlegge 

sosial bærekraft og sikre at alle bor trygt og godt. Dette oppnås gjennom en god og 

variert boligutbygging. 

1.3. Vurdering av Østrengtunet opp mot arealstrategiene fra 

samfunnsdelen  

Arealstrategien fra kommuneplanens samfunnsdel legger viktige rammer for vurdering av 

foreslåtte innspill til arealdelen.  Følgende arealstrategier anses å være relevante for 

Østrengtunet: 

1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder. 

Hovedtyngden av veksten skjer i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder 

med høyfrekvente bussruter.  

- Arealet ligger innenfor prioritert utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. 

- Arealet er i gangavstand fra jernbane (Langhus stasjon) og vegsystem med høyfrekvente 

bussruter.  
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2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner i Ski og 

på Kolbotn. De små tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de kan 

videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn.  

- Innspillet gir en mindre fortetning på Langhus, nær på jernbanestasjon, bussholdeplass 

og daglige gjøremål. 

5. Fortettingsprosjekter har høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og uterom og vektlegger 

universell utforming.  

- Mulighetsstudie viser en intensjon om høy kvalitet i prosjektet, med fokus på gode 

utearealer. Det er videre en intensjon at det skal gis muligheten for dyrkningsprosjekter på 

de tilliggende jordbruksarealene. 

6. Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for bynært friluftsliv og 

grønnstrukturene i sentrum ivaretas, prioriteres og styrkes.  

- Markagrensen endres ikke, og grøntstruktur kan ivaretas. 

7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og ut til 

tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.  

- Området som utvikles vil ha gode gang- og sykkelveiforbindelser, og endrer ikke 

forholdene for omkringliggende boligbebyggelse. Det er gang- og sykkelveier til Ski, 

Vevelstad og Oppegård. 

8. Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og 

sikres mot nedbygging og fragmentering.  

- Ved en utvikling av Østrengtunet kan eksisterende blågrønne strukturer ivaretas, og 

naturverdier og økologiske funksjoner opprettholdes. 

9. Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av matjord.  

- Ved utvikling av Østrengtunet ivaretas den dyrka marka som ligger omkring, men 

adkomstløsningen som velges kan medføre behov for flytting av noe matjord internt. 

1.4. Vurdering av arealene på Østrengtunet opp mot målene om 

arealnøytralitet 

Nordre Follo kommune har i utkast til planprogram og gjeldende arealdeler vedtatte mål 

om arealnøytralitet. Uregulerte områder med utbyggingsformål vil derfor bli vurdert ved 

rullering av kommuneplanen. Områdene vil ifølge planprogrammet bli vurdert opp mot 

verdier knyttet til naturmangfold, landskap, matproduksjon, rekreasjon, 

overvannshåndtering, klimaeffekt og kulturmiljø.  
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1.4.1. Naturmangfold  

Østrengtunet er bebygget og opparbeidet til hage og naturtomt. Mot naturområdene i 

vest og mot den dyrka marka er det kun vegetasjonen i direkte tilknytning til tunet som 

berøres. Det er ikke registrert særskilte naturverdier i form av rødlistede arter eller 

naturtyper.  

1.4.2. Matproduksjon 

Ved utvikling av Østrengtunet berøres ikke jordbruksarealene. Det kan legges til rette for 

dyrkningsprosjekter i tilknytning til bebyggelsen. 

1.4.3. Overvannshåndtering 

Området rundt Fosstjernet er flomutsatt. NVE’s aktsomhetskart viser at Vevelstadveien kan 

være utsatt for flom, og at bekkedraget som ligger i østkanten av jordbruksarealene er en 

mulig flomvei. Overvannshåndtering vil være et vesentlig tema ved detaljregulering av 

området. Den vedlagte mulighetsstudien vektlegger grønne utearealer, noe som gir en 

god mulighet for håndtering av overvann. 

1.4.4. Klimaeffekt 

Valg av utbyggingsstruktur og materialbruk, i arealplanleggingen, vil ha stor betydning for 

det totale klimagassutslippet (CO2 utslippet), og det som vil ha særlig stor betydning er 

hvordan utviklingen påvirker transportmønstre. I Viken stammer i underkant av halvparten 

av klimagassutslippene fra vegtrafikk. Østreng ligger sentralt på Langhus, med kort 

avstand til alt av daglige gjøremål, samt tog og buss. Det betyr at en utbygging her i stor 

grad bør kunne basere seg på gange, sykkel og kollektiv. I tillegg vil det generelt bidra til 

å skape nærmiljøer som er gå- og sykkelvennlige. Dette vil kunne bidra til å begrense 

klimagassutslipp knyttet til transport, og vil derfor ha stor betydning for det totale 

klimagassutslippet knyttet til tiltaket. En slik utbygging er i tråd med målene i klima og 

energiplanen (februar 2021).  
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Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Område:  Østreng, Langhus 

Adresse:  Østrengveien 2 
Gnr/bnr Del av 120/2 

Forslagsstiller: Sameiet Østreng 

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

Områdets størrelse i 
m2  

Ca. 6200 avsatt til fremtidig bolig. 
 

Beskrivelse/dagens 
bruk 

Østreng er et småbruk med et totalt areal på ca. 24 daa samt ca. 5 daa i 
Fosstjernet. Dyrket mark utgjør ca. 14 daa.  
 
Dette planinnspillet omfatter kun gårdstun med adkomstvei og 
bebyggelse (3 bygninger), samt noe omkringliggende vegetasjon/skog.  
 
Eier informerer om at Østreng ikke har bo- og driveplikt etter 
konsesjonsloven. Gården har vært drevet som et hobbybruk med bortleie 
av dyrket mark til kornproduksjon. 
 

Formål i gjeldende 
kommuneplan 

Deler av Østreng (se kartutsnitt over) er sammen med «Skolehagen nord» 
avsatt til boligbygging i gjeldende kommuneplan, og ligger innenfor 
prioritert utbyggingsområde. Det er krav om felles planlegging, men er 
ellers to selvstendige eiendommer.  Østreng er privat eid, mens 
Skolehagen nord eies av Nordre Follo kommune. 
 
Jordbruksarealene rundt tunet er i gjeldende kommuneplan avsatt til 
LNFR-område, og er sammen med tunet regulert til «jord- og 
skogbruksareal» i eldre reguleringsplan «Ødegården, Østreng m.v» 
vedtatt 10.01.1975. 
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Hensynssone i 
gjeldende 
kommuneplan 

H810_11 – Krav om felles planlegging – krav om at arealet avsatt til 
fremtidig bolig planlegges sammen med arealene i vest (Skolehagen 
nord). 
Grenser til H310_1 – Ras- og skredfare 
Grenser til og så vidt berørt av H220_1 Gul støysone iht. T-1442 
 

Foreslått arealformål
  

Opprettholdelse av fremtidig byggeområde for bolig.  
 

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

LNFR-område og jord- og skogbruk.  
 

Er området 
bebygd/delvis 
bebygd/ubebygd?  

Område er bebygd, med gårdstun med 3 bygninger. 

Potensiell konflikt med 
annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Foreslått arealbruk anses ikke å være i konflikt med omkringliggende 
arealer og bruk av disse. 
Jordbruksarealene kan fortsatt benyttes til matproduksjon ved utbygging 
av tunet. 
 

Samfunnsforhold  
 

 

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

Arealinnspillet anses å være i tråd med nasjonale forventninger om en 
bærekraftig areal- og transportutvikling, samt Regional plan for areal og 
transport, som forutsetter fortetning ved kollektivknutepunkt. 
 
Se kap. 1.4 over om «Vurdering av Østreng tunet opp mot 
arealstrategiene fra samfunnsdelen» 
  

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

Ja, arealet ligger innenfor bestemmelsesområde – Prioritert 
utbyggingsområde Langhus. 
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Transportbehov, 
kollektivdekning,     
- Avstand til nærmeste 

jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det 

buss til Oslo 
sentrum/nærmeste 
jernbanestasjon? 
Oppgi avstand til 
nærmeste busstopp. 

Langhus stasjon ligger ca. 350m unna. Den regionale 
planen legger opp til at lokalbanen skal utvikles til «T-
banefrekvens». 
Nærmeste bussholdeplass ligger i Vevelstadveien, 
som går langs Østreng, med høyfrekvent busstilbud. 
 
Østreng ligger innenfor bybåndet i den regionale 
transport og arealplanen vedtatt i 2015. Planen har 
som mål å sikre arealeffektiv bolig og 
næringsutbygging i Osloregionen knyttet opp til 
kollektivtrafikken. Det er videre et sentralt mål å sikre 
at veksten i transport skal dekkes av gange, sykling og 
kollektivtransport. Den regionale planen bidrar til å 
redusere presset på landbruk og naturområder både 
regionalt og nasjonalt nivå.  
 

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, 
trafikale 
konsekvenser 
- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig 

vei og gang- og 
sykkelvei 

Det er vurdert flere atkomstløsninger til arealet. En endelig avgjørelse bør 
tas ved regulering av området og sees i sammenheng med bl.a. 
utnyttelse. Ved valg av løsning er det vesentlig å også vurdere hvordan 
trafikken påvirker etablerte boligområder og skolevei. 
Skissen under viser tre mulige atkomster hvorav alternativ 2 eller varianter 
av 3 er mest aktuelle for utbygging kun av tunet:  

1) Nytt T-kryss med kanalisering og venstresvingefelt mot fv. 32 
Vevelstadveien, med beliggenhet ved dagens landbruksadkomst. 
Dette alternativet er mest aktuelt i forbindelse med utbygging av 
hele Østreng (se innspill Østreng Hageby). 

2) En fordelt adkomstløsning, ved at boligområdet betraktes som to 
separate boligområder uten gjennomgående vei. Det høyest 
beliggende delområdet orienterer seg mot sør og adkomst via 
Østrengveien (2). Det lavest beliggende delområdet orienterer 
seg mot øst og adkomst via Ødegårdssvingen/Ødegårdsveien (3). 
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I alternativ 3 kan innkjøringen vurderes lagt nærmere tunet slik at man 
kun marginalt berører dyrket mark og dermedunngår tap av matjord. 

 
Det er etablert gang- og sykkelvei til Langhus stasjon og til Langhus skole. 
I eldre reguleringsplan er det også lagt inn en gang-sykkelvei over dyrket 
mark fra Skolehagen Nord. 
 

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? 

Østreng ligger i gangavstand til alle daglige gjøremål som skole, 
barnehage, handels og servicesenteret på Langhus.  
Idrettsanlegg for barn og unge ligger innenfor 2 km og kan nås på 
trafikksikre gang- sykkelveier.  
Området ligger i nær tilknytning til etablerte friområder med gode 
muligheter for helsefremmende aktiviteter. 

 

Barn og unges 
oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, 

sikkerhet og trygghet 

Det er kort vei til skole med lek- og idrettsanlegg. Disse er tilgjengelig via 
gang- og sykkelvei. 
Ved regulering vil det tilrettelegges for arealer for lek og rekreasjon 
innenfor planområdet. 
 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, 

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

I konsekvensutredningen til siste rullering av kommuneplanen ble 
følgende anført: 
Det er behov for utredning av vanntilførsel. Det finnes spillvannsledninger 
og spillvannpumpestasjon på eiendommen i dag, men ønskelig å erstatte 
eksisterende løsning med selvfall. Før utbygging kan skje må 
ledningsnett fra østsiden av Langhus stasjon og ned til 
Haugbroledningen rehabiliteres, og muligens oppdimensjoneres. Ikke 
kapasitet per i dag. Overvannshåndtering må skje på egen tomt.  
 

Avstand til offentlig 
tjenester 

Kort avstand til skole og barnehage (400-500m). Nærhet til Langhus Bo- 
og omsorgssenter. 

Turveier og turmål. Kilde: Follokart 
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- Skole, Barnehage, 
Omsorgsb/sykehjem 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann  
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket 

endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg 

(overordnet 
beskrivelse)  

Aktsomhetskartet til 
NVE viser at det er 
flomutsatt nord for 
Vevelstadveien, og at 
Vevelstadveien er 
flomutsatt. Flomveien 
går i bekken øst for 
Østreng. 
Ved detaljregulering blir 
det vesentlig å planlegg 
overvannshåndteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikk  
Vurdering av dagens 
trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt 
belastning.  

Se punktet om Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale konsekvenser 
 

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og 
klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy 

og forurensning? 
 

Tiltaket anses ikke å gi vesentlig økning i støy eller forurensning.  
Valg av utbyggingsstruktur og materialbruk, i arealplanleggingen, vil ha 
stor betydning for det totale klimagassutslippet (CO2 utslippet). Hvordan 
utviklingen påvirker transportmønstre vil ha særlig stor betydning. I Viken 
stammer i underkant av halvparten av klimagassutslippene fra vegtrafikk. 
Østreng ligger sentralt på Langhus, med kort avstand til alt av daglige 
gjøremål, samt tog og buss. Det betyr at en utbygging her i stor grad bør 
kunne basere seg på gange, sykkel og kollektiv. I tillegg vil det generelt 
bidra til å skape nærmiljøer som er gå- og sykkelvennlige. Dette vil kunne 
bidra til å begrense klimagassutslipp knyttet til transport, og vil derfor ha 
stor betydning for det totale klimagassutslippet knyttet til tiltaket. Valg av 
materialbruk og sikring av grøntstruktur og vegetasjon ved regulering vil 
og ha betydning. En slik utbygging er i tråd med målene i klima og 
energiplanen (februar 2021).  

Aktsomhetssoner for flom. Kilde NVE's aktsomhetskart 
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Støy  
- Ligger tiltaket 

innenfor gul eller rød 
støysone? 

Planområdet ligger i all hovedsak 
utenfor gul støysone fra 
Vevelstadveien. 
 
 
 
 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under 

marin grense? 
- Er det registret 

kvikkleire innenfor 
området? 

- Ligger tiltaket i 
hellende terreng?  
- Medfører tiltaket 

endringer av 
grunnvannstand? 

- Finnes det forurenset 
grunn i området? 

Planområdet ligger under marin 
grense, men kun med tynt dekke 
eller bart fjell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er kartlagt noen punkter 
med kvikkleire langs 
Vevelstadveien, men ikke 
innenfor planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke registrert forurenset 
grunn. 

Løsmasser. Kilde: NGU. Kart på nett. 

3Kvikkleirekartlegging. Kilde NVE Atlas 

Støysoner. Kilde: Follokart 
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Naturressurser 
(oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket 

omdisponering av 
dyrka mark/dyrkbar 
mark/skog?   

- Berører tiltaket myr 
eller 
våtmarksområder? 

Nei. Arealet er i hovedsak bebygd, 
og berører kun i mindre grad skog 
av middels bonitet. 
 
Berører ikke myr eller våtmark. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturmiljø 
(naturmangfold) 
- Hvordan berører 

tiltaket naturverdier, 
arts-observasjoner og 
vilttrekk?  

Tiltaket berører ikke registrerte 
naturverdier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vannmiljø   
- Hva er avstanden til 

bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-

metersbeltet langs sjø 
og vassdrag? 

- Har tiltaket 
konsekvenser for 
drikkevannet? 

- Hvordan påvirker 
tiltaket vannmiljøet?  

Det går en bekk i eiendomsgrensen i øst. 
Fosstjernet ligger nord for Vevelstadveien. 
 
 
 
 

Markslag Bonitet. Kilde: NIBIO, Kilden 

Naturverdier. Kilde: Naturbas 
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Rekreasjon og 
friluftsliv  
- Berører planforslaget 

friluftsområder, 
grønnstruktur, 
turområder og 
turstier?  

Planområdet berører ikke direkte registrerte friluftsareal eller turveier.  
På omkringliggende åker er det registrert jordbrukslandskap. 

 

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
landskap 
- Berører tiltaket 

bevaringsverdige 
bygg og 
kulturmiljøer? 

- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner?  

- Berører tiltaket 
historiske steder og 
veier?  

Det er ikke registrerte 
kulturminner eller registrerte 
bevaringsverdig bygg innenfor 
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kartutsnitt med registrerte kulturminner. Kilde: 
Follokart og Riksantikvarens Kulturminnesøk.no 

Registrerte friluftslivsområder. Kilde: Follokart og Nordre Follo kommunes 
kartlegging av friluftslivsområder. 
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Kilder 

• Miljødirektoratets naturbase:  
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/  

• Artsdatabankens artskart: https://artskart.artsdatabanken.no/  
• Miljødirektoratet miljøstatus: https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/  
• NIBIO Kilden: https://kilden.nibio.no/  
• Norges geologiske undersøkelser NGU kart på nett: 

https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett  
• Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE Atlas https://atlas.nve.no  
• Planprogram for Nordre Follo kommuneplan – kommunestyrets forslag.2021 
• Follokart Nordre Follo 
• Mulighetsstudie 2021, utarbeidet av Dark Arkitekter 

 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
https://artskart.artsdatabanken.no/
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/
https://kilden.nibio.no/
https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgusO4lbryAhVrSPEDHdaCCc0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fatlas.nve.no%2F&usg=AOvVaw0Je99slsUsAMFGCw_1Pw0B


ØSTRENGTUNET
Mulighetsstudie

av Dark Arkitekter januar/februar 2021



AREALPLAN SKI
HENSYNSSONER PBL §11-8

Jf. kommuneplanbestemmelsene § 27

Prioritert utbyggingsområde

Kartgrunnlag er kommunens kartverk.

Koordinatsystem Euref89 sone 32

Digitalisering, redigering og grafisk utforming er utført av Planavdelingen

Vedtatt: 12.06.2019

og Geodataavdelingen

Temakart 1: Bestemmelsesområde

NORDRE FOLLO
KOMMUNEPLAN 2019-2030

Minste felles uteoppholdsareal / privat uteopph.
- Konsentrert småhusbebyggelse: 
  50 / 70
- Blokkbebyggelse prioritert utbyggingsområde:
  30 / 5
* per 100 m2 BRA 
Kvalitetskrav (bla)
- Lokk min 80 % 1 m vekstlag
- Min 60% direkte solbelyst kl 16 v jevndøgn

Bilparkering per boenhet område A (min / maks)
- Konsentrert småhusbebyggelse: 
  1,2 - 1,5
- Blokkbebyggelse:
  0,5 - 1,0
- Motorsykkel:
  0,2

Sykkelparkering
- Minimum 2,5 plasser per 100 m2 bolig

PREMISSER

RAMMER FOR PROSJEKTET

Grøntstruktur og landskap
- Det tillates ikke høyere forstøtningsmurer
  enn 1,5 m regnet fra ferdig planert terreng ved
  murens start
- Større løv- og furutrær, samt viktige 
  naturelementer skal bevares og innarbeides



ADKOMST

TERRENGFALL

SOL

PREMISSER

KONTEKST



PREMISSER

KONTEKST



6200 m2 7 m.
7 m.

4 m.

Areal avsa� �l frem�dig boligutvikling Avstand �l grense og dyrket mark

GREP

PREMISSER



+108.00 m.o.h.

15 m. 
difference

1 m.

+123.00 m.o.h.

Høydeforskjeller - bra� terrengfall mot nordøst Terrassering av terrenget gir soner for uteopphold

GREP

TERRENGFORM



U1: ca. 30 p.plass

U1: 30 biler + sykkelparkering

Adkomst for utrykningskjøretøyUtny�er terrassering for å etablere parkering under terreng

GREP

LOGISTIKK



Bygningene organiseres rundt to tun, 
med formspråk og proporsjoner som et gårdsanlegg

U�eoppholdarealer

U1: ca. 30 p.plass

Utny�er terrassering for å etablere parkering under terreng Bygingsmassen tar opp høydeforskjellene i terrenget

GREP

BYGNINGSVOLUM



MULIGHETER

SKISSER



MULIGHETER

SKISSER

Stor

5.700 m2 BRA
72 leiligheter

4 etg

Liten

4.250 m2 BRA
47 boliger

2-4 etg



Leiligheter

Leiligheter

Leiligheter
Rekkehus

Rekkehus

FORSLAG

ØSTRENG-TUNET



FORSLAG

UTEOPPHOLDSAREALER

Felles uteopphold Privat uteopphold
+ terrasser/balkonger



FORSLAG

SOL & SKYGGE 21 MARS

21 Mars
kl 15.00

21 Mars
kl 16.00

*min 60% av
  uteoppholdsarealene
  direkte solbelyst

21 Mars
kl 09.00

21 Mars
kl 12.00



FORSLAG

SOL & SKYGGE 21 JUNI

21 Juni
kl 15.00

21 Juni
kl 18.00

21 Juni
kl 09.00

21 Juni
kl 12.00



Sni� Nord-Sør

P

Sni� Nord-Sør

P

FORSLAG

SNITT NORD-SØR



Sni� Øst-Vest 01

02

01

P

Sni� Øst-Vest 01

02

01

P

Sni� Øst-Vest 02

P

FORSLAG

SNITT ØST-VEST



FORSLAG

ENKLE PERSPEKTIVER / VOLUMOPPRISS



FORSLAG

REFERANSER



FORSLAG

OPPSUMMERING I TALL

47 BOLIGER:

• 4.250 m2 BRA

 Leiligheter  - 3.050 M2 BRA  - 38 enheter

 Rekkehus  - 1.200 m2 BRA  - 9 enheter

 hvorav  5 x 150 m2

   4 x 115 m2

HØYDER:

Tilpasset områdets karakter og tomtens terrengfall 

 Leiligheter - 3-4 etg + loft

 Rekkehus - 2-4 etg

 *høyden varierer med om lag 1 etg på ulike sider 

    av bygningene pga bratt terreng

FELLES UTEOPPHOLDSAREAL:

Krav fra kommuneplan: 

• Leiligheter prioritert utbyggingsområde   - 915 m2

• Konsentrert småhus    - 600 m2 

• 60% direkte solbelyst kl 16 v jevndøgn

I prosjekt: 

•  Uteoppholdsareal ihht krav

•  Organiseres i to tun

PRIVAT UTEOPPHOLDSAREAL:

Krav fra kommuneplan: 

• Leiligheter prioritert utbyggingsområde   - 153 m2

• Konsentrert småhus    - 840 m2

I prosjekt: 

•  5-10 m2 per enhet på balkonger

•  Resten av arealene for rekkehusene legges i randsone i   

 nærheten av de respektive boenhetene

BILPARKERING:

Krav fra kommuneplan: 

• Leiligheter prioritert utbyggingsområde   - min 19 p-plasser

• Konsentrert småhus    - min 11 p-plasser

• Lokalisert under terreng

I prosjekt:

•  Parkeringsdekning ihht krav

•  Løses som fellesanlegg under terreng med adkomst   

 fra kjørevei mot vest (helning må avklares) eller via bilheis

SYKKELPARKERING: 

Krav fra kommuneplan: 

• 2,5 plasser per 100 m2 BRA bolig    - min 106 p-plasser

I prosjekt:

•  Løses delvis som del av parkeringsanlegg, delvis i direkte  

 tilknytning til boligene





ØSTRENG HAGEBY
by DARK
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INNLEDNING

Dark Arkitekter AS har på vegne av 
Halfdan Wiig m.fam skissert mulig utbygging 
rundt Østreng gård/Skolehagen nord som 
grunnlag for høringsinnspill til ny kommuneplan 
for Nordre Follo kommune. Østreng hageby skal 
være et innovativt forbildeprosjekt, hvor boliger 
kombineres med fremtidsrettet produksjon av 
grønnsaker.

Østreng hageby ligger innenfor område Østreng/
Skolehagen nord i kommuneplanen, tett på 
Langhus stasjon. Det består i dag av skog, 
dyrket mark som produserer forhavre, samt 
gårdsbebyggelsen på Østreng gård. Mot nord 
er Vevelstadveien (Fv32) og Fosstjernet, mot 

vest Langhus stasjon og mot sør og øst ligger 
småhusbebyggelse som er vokst frem rundt 
Østreng gård. Det er kort vei til Langhus skole. 
Terrenget skråner ganske bratt mot nord og 
øst, og det går en sti gjennom området som 
forbinder småhusbebyggelsen med stasjonen. Ski 
kommune/fremtidige Nordre Follo kommune har 
nullvisjon om tap av matjord.

Østreng hageby er et boligområde hvor dyrking 
er integrert i bomiljøet. Uteoppholdsarealene 
preges av parsellhager og veksthus, og 
alle beboere har tilgang på egne parseller. 
Bebyggelsen er organisert langs en hovedåre 
som følger terrenget, hvor alle felles utearealer; 
parsellhager og lekearealer er lokalisert. Det 
legges også til rette for dyrking. Eksisterende 
stier og bevegelsesmønstre gjennom området er 
ivaretatt. Skisserte utbygging tar utgangspunkt i 
at hele området rundt Østreng gård åpnes for 
utvikling. 

Integrering av parsellhager i bomiljøet har en 
sosial dimensjon og bidrar til trivsel, og bedre 
fysisk og mental helse. Prosjektet innebærer 
relokalisering av matjord, både internt og 
eksternt, men ikke minst en omdefinering av 
hvordan dyrkingen på området foregår.  Ved å 
legge til rette for parsellhager muliggjøres et 
annen og mer variert form for landbruk enn 
den monofunksjonelle aktiviteten som foregår 

på området i dag. Det er mulig å se for seg 
høyere avling med parsellhager sammenlignet 
med dagens drift. 

De dyrkbare arealene rundt Østreng gård er 
ca 13,7 daa matjord av høy kvalitet. De ligger 
i skrånende terreng og har en form som gjør 
det ineffektivt å drive tradisjonelt.  Arealene 
representerer siste rest av et jorde som for 
øvrig er bygget ned, og er ikke del av et 
sammenhengende jordbruksområde.  Med 
beliggenhet mellom allerede etablert
småhusbebyggelse og foreslått boligutvikling,
samt nærhet til Langhus stasjon, representerer
hele området arealer som er attraktiv for
utbygging.  Ved å innlemme
Østreng/Skolehagen nord i denne omgang,
med krav om helhetlig planlegging og nulltap
av matjord, kan man både sikre at matjorda
kommer bedre til nytte og samtidig gi rom for et 
større antall boliger på området.

Vi argumenterer derfor for at hele området
rundt Østreng gård bør innlemmes i 
det prioriterte utbyggingsområdet i 
Kommuneplanen, med videreføring av krav 
om helhetlig planlegging, samt tilføre krav om 
dyrking i uteoppholdsarealer og utarbeidelse av 
matjordplan for relokalisering av matjord.
Dette vil gi rom for utvikling av et spennende 
boligområde med økt dyrkingsvolum, samtidig 
som matjorda og nulltapsvisjonen ivaretas. 
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BELIGGENHET

LANGHUS SKOLE

LANGHUS STASJON

ØSTRENG HAGEBY

FOSSTJERNET

 FV32 - V
EVELSTADVEIEN
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NY KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO KOMMUNE

Temakart: Krav om helhetlig planlegging Temakart: Støy fra bane

Temakart: Flom - byggeforbudUtsnitt plankart KP - på høring Temakart: Støy fra vei
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HISTORISK UTVIKLING

1978 19871956
Spredt eneboligbebyggelse langs 
Østrengveien og Ødegårdsveien

Jorde også på Skolehagen Nord

Ny eneboligbebyggelse langs Østrengveien og 
opp mot Ramstadåsen. 

Planting av trær vest for gården.

Eneboligbebyggelse langs 
Ødegårdsvsvingen og Ødegårdsveien.

BOLIGUTVIKLING RUNDT ØSTRENG GÅRD
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purecsr.no

Er det bærekraftig å utvikle Østreng hageby 
- bygge boliger og flytte matjord?

BÆREKRAFTSPERSPEKTIV

Dark Arkitekter jobber etter FNs 
bærekraftsmål, og skal vurdere våre prosjekter 
i lys av de 17 bærekraftsmålene. 
 
For Østreng hageby handler det om 
#13 - å stoppe klimaendringene, 
#15 - liv på land, 
#12 - ansvarlig forbruk og produksjon, 
#3 - god helse. 

Riktig lokalisering av ny boligutvikling nært 
kapasitetssterkt kollektivtilbud reduserer 
transportutslipp og bidrar dermed til å stoppe 
klimaendringene. Østreng/Skolehagen nord 
ligger tett på Langhus stasjon og er derfor tatt 

med i den foreslåtte kommuneplanen. 
Området består i dag av dyrket mark av 
svært god kvalitet og skog, som i stor grad 
bidrar til å binde CO2 og er habitat for 
biologisk mangfold. Det er altså en avveining 
om boligetablering her er formålstjenlig i 
et bærekraftsperspektiv. Ved boligutvikling 
bør det gis rom for en viss tetthet som 
kan forsvare tiltaket, og som sikrer en 
prosjektøkonomi som kan ivareta de hensyn 
som må tas.

Vi har skissert et boligområde hvor dyrking av 
mat er et bærende element. Dette reduserer 
avstanden mellom produksjon og forbruk, 

noe som øker forståelsen for hvor maten 
faktisk kommer fra. (#12) Tilgang til grønt 
og muligheten til å drive jorda bidrar til god 
psykisk helse. (#3) Bebyggelsen konsentreres 
for å gi rom for bevaring av trær. (#15) 

Prosjektet skal også oppfylle nullvisjonen for 
tap av matjord. Det er derfor en premiss at 
matjord som bebygges skal relokaliseres til 
egnet sted, enten innenfor planområdet eller 
til aktuell mottaker i nærheten. Vi foreslår 
måter dette kan sikres i reguleringsplan, 
og understreker at forsvarlig flytting av 
matjord er en kritisk suksessfaktor for dette 
prosjektet i et bærekraftsperspektiv.
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ILLUSTRASJONSPLAN

IIllustrasjonsplan M=1:1000

N
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ØSTRENG HAGEBY: UTEOPPHOLDSAREALER

Uteoppholdsarealene definerer Østreng hageby;
de skal gjennomgående preges av dyrking. 

Parsellhager integreres i uteoppholdsarealene og er 
den dominerende funksjonen. 

Integrering av parsellhager i bomiljøet har en sosial 
dimensjon, og bidrar til trivsel, og bedre fysisk og 
mental helse. De kan dessuten gi et bedre og mer 

bærekraftig kosthold, og gi innsikt i matproduksjon 
- og dermed bidra til økt bevissthet og et mer ansvarlig 

matforbruk.

Østreng hageby skal være attraktivt for alle., og for folk 
flest

nivå av fellesskap

Parsellhager kan bidra til økt biologisk mangfold - når 
mange ulike ting dyrkes side om side 

får pollinerende innsekter et mer variert og attraktivt 
habitat, sammenlignet med store monofunksjonelle 

landbruksarealer. 

HAGEBYEN FELLESSKAP BIOLOGISK MANGFOLD
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ØSTRENG HAGEBY: LÆRING, INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING

LÆRING INNOVASJON STØTTEFUNKSJONER

Lokal produksjon har et pedagogisk element. 
Beboerne aktiveres og lærer verdien av bærekraftig 

matproduksjon. I samarbeid med Langhus Skole kan det 
undervises i lokale, sirkulære produksjonsformer. 

Det kan også avsettes areal til en barnehage med 
naturvitenskap og økologi som viktige pedagogiske 

elementer. 

Hagebyen skal bli en testarena for ny landbruks- og 
dyrkingsteknologi, båret frem av rask utvikling i 

avanserte sensorer, kommunikasjonsteknologi (5G) og 
kunstig intelligens. 

Hagebyen kan dermed inngå som en integrert del i en 
større bioøkonomisk satsing i samarbeid med etablerte 

miljøer på Østlandsområdet. 

Østreng Hageby skal bygges og driftes rundt 
sirkulærprinsippet og dermed gi et klimabidrag utover 

lokal matvareproduksjon. Det tas sikte på å samle 
kloakk og organisk avfall i egne anlegg for produksjon 

av organisk gjødsel og biogass til oppvarming av 
drivhus samt andre anlegg og infrastruktur for 

energigjenvinning. 

Både bygg og by skal miljøsertifiseres.
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DYRKING: AREALER

DYRKING PÅ BAKKEN DYRKING PÅ TAK STØTTEFUNKSJONER

Parsellhager og små åkerlapper er hovedelement i 
uteoppholdsarealene.

Her benyttes matjord fra byggetomter.

Ca 60% av felles uteoppholdsareal kan anslagsvis 
benyttes til dyrkeareal.

Dette gir ca 4.900 m2 dyrkeoverflate på bakken for 
hele området (2.800 m2 for 120/2)

I tillegg ivaretas deler av dagens jorde på 2.700 m2,
noe som tilsammen gir 7.600 m2 dyrkeoverflate på 

bakken

Takterrasser, balkonger og drivhus integrert i boliger og 
på tak gir andre og flere muligheter for dyrking.

Ca 50 % av takflatene kan anslagsvis benyttes, 
noe som gir ca 2.300 m2 dyrkeareal på tak for 120/2
Samme utbyggingsmodell for Skolehagen nord gir 

ytterligere 1.700 m2 dyrkbar takflate

Skissert plan viser dermed rom for 4.000 m2 dyrking 
på tak innenfor området.

*Totalt dyrkeoverflate på ca 11.600 m2, hvorav 7.600 m2 basert på 
  matjord fra området, og 4.000 m2 i andre vekstmedium på tak.

Eksisterende låve skal benyttes til fellesarealer 
og støttefunksjoner til dyrkingen; oppbevaring av 

redskaper og materialer, håndtering av innhøsting osv.

Man kan også se for seg felles festlokale eller andre 
sosiale fellesfunksjoner her.

Låven fungerer som identitetsskapende element og er 
historiebærer på området.
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PLANGREP DIAGRAM 

TERRENG

ADKOMST

SKALA OG SOL

DYRKING

HER MÅ LÅVEN NEVNES!

FORBINDELSER

BYGGEFORBUD / 

BYGGELINJER

Hovedadkomst fra Vevelstadveien. Felles P-anlegg for 
alle under nordre tun. Det kan også vurderes P-anlegg 
under søndre tun, med innkjøring fra Ødegårdssvingen.
Renovasjon løses i sammenheng med P-anlegg for å 
sørge for at området blir så bilfritt som mulig. Adkomst 
for utrykningskjøretøy etc ivaretas via dagens adkomst.

Eksisterende stiforbindelser mot Langhus skole og 
stasjon ivaretas, og koblingene styrkes. Ny forbindelse 
for fotgjengere (og syklister?) etableres i randsonen av 
parsellhagene/flomsonen. Her ligger det til rette for å 
koble seg på Ødegårdssvingen.

Bebyggelsen åpnes mot sør og øst for å tilpasses 
omkringliggende småhusbebyggelse og slippe inn sol. 
Det trappes ned i skala og høyder mot 
Ødegårdssvingen og Østrengveien. Mot Vevelstadveien 
ligger bebyggelsen som en støyskjerm og sørger for 
tilfredsstillende lydnivå i uteoppholdsarealene.

Etablere en hylle i terrenget med dyrking og felles 
uteoppholdsareal. Bebyggelsen ligger rundt og 
eterrenget forøvrig er mest mulig uberørt.

Byggeforbud i flomsone og 
25 m avstand til Vevelstadveien

Felles uteoppholdsareal på Østreng hageby brukes i så stor 
grad som mulig til parsellhager, små åkerlapper osv. Det 
legges også opp til dyrking på tak og balkonger. Eksisterende 
låvebygning kan brukes til fellesarealer ifbm dyrking.
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REFERANSEPROSJEKTER

AGROPOLIS 

HELSINGE HAVEBY REGEN VILLAGE

HURDAL ØKOLANDSBY



MATJORD SOM BERØRES AV 
BYGGETILTAK

UBERØRT 
MATJORD

MATJORD RELOKALISERT 
INTERNT

Av ca 13.000 m2 totalt
berøres ca 10.300 m2 av 

skissert utbygging

Matjord innenfor byggeforbud/flomsone kan stå urørt 
og fungere som parsellhager, private åkerlapper for 

beboere eller andre interesserte i nærområdet.

ca 2.700 m2

Med ambisjon om at uteoppholdsarealene skal 
preges av dyrking, settes et mål om at 60% av felles 
uteoppholdsareal på bakkeplan benyttes til dyrking.
Dette innebærer at også deler av arealer avsatt til lek 
kan benyttes til dyrking - barna kan for eksempel ha 

egne parsellhager hvor de bestemmer.  
Arealene må ikke aktivt brukes til dyrking, men skal 
ha en utforming og bruk som ikke kompromitterer 

jordkvaliteten, slik at de kan benyttes til dyrking ved 
et eventuelt fremtidig behov.

ca 2.800 m2
for gnr/bnr 120/2 

ca 2.100 m2
for resten av området

** Av et utgangspunkt på ca 13.700 m2 matjord får 2.700 m2 ligge i fred og 
4.900 m2 relokaliseres internt i prosjektet. Dvs at 6.100 m2 må relokaliseres 
eksternt til egnede steder i nærområdet. 
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MATJORDBALANSE



** av ca  13.700 m2 matjord 
 får    2.700 ligge i fred
 og    4.900 relokaliseres internt i prosjektet.
 =    6.100 m2 relokaliseres eksternt til egnede steder i nærområdet. 
  
 Dette kan eksempelvis være jordbruksareal av dårligere kvalitet med behov for   
 jordforbedring, til utvidelse av jorder, eller til nydyrking.
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OVERSIKT OVER NÆRLIGGENDE DYRKBARE OMRÅDER OG JORDKVALITET
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NYTT OMRÅDEUTSNITT OG FORSLAG TIL BESTEMMELSE

Under paragraf 26.1

erstattes med følgende formulering:

HENSYNSSONE H810_12
For området Østreng gård skal det utarbeides en felles reguleringsplan for alle eiendommer i sonen.
I forbindelse med fremtidig regulering settes det av areal for matjord minimum tilsvarende 50% av felles uteoppholdsareal.
Matjordarealene skal ha en utforming som sikrer at jordkvaliteten ivaretas. Matjord som ikke kan relokaliseres internt på området 
skal flyttes til egnede arealer i nærområdet. Matjordplan skal utarbeides.
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AREALER BEBYGGELSE

AREAL BTA BRA *faktor0,9

På bakkeplan 4 654 4 189

Totalt 17 366 15 629

BOLIGER 156 *Gj.snittlig boligstR 100 m2 BRA

MFUA
Bestemmelser KP 30 m2 per bolig
Behov 4689 m2

MUA
Bestemmelser KP 5 m2 per bolig
Behov 781 m2

LEK 50 % av avsatt MUA Antall lekeplasser Minimumstørrelse
Behov 2 344 m2
Lekeplasser småbarn KP 20 % av avsatt lekeareal 30 50
Behov 469 m2 5 maks 50 m fra boenhet
Nærlekeplass KP 40 % av avsatt lekeareal 150 600
Behov 938 m2 1 maks 150 m fra boenhet
Strøkslekeplass KP 40 % av avsatt lekeareal * slås sammen med nærlekeplass

Behov 938 m2 ** alternativt må hele området ses under et

PARKERING BIL *størrelse per p-plass 25 m2

Bestemmelser KP 1 per bolig

Behov 156 stk
Areal 3907 m2
Gjesteparkering 16 stk *10% av totalantall, et mindre antall av disse kan tillates på terreng

PARKERING SYKKEL *størrelse per p-plass 2 m2

Bestemmelser KP 2,5 per 100 m2 BRA

Behov 391 stk
Areal 781 m2

Rosa sirkler - lek for småbarn
Stripete felt - nærlekeplass

P-areal under nordre felt
ca 4.000 m2

*arealene gjelder for bebyggelsen innenfor gnr/bnr 120/2, bebyggelsen innenfor Skolehagen Nord er ikke inkludert
** anslår at Skolehagen Nord har utbyggingsvolum tilsvarende ca 75% av bebyggelsen innenfor gnr/bnr 120/2
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AREALER DYRKING

Dyrking på bakken

Dyrking på tak

*arealeneer beregnet for bebyggelsen innenfor gnr/bnr 120/2, 
  tall som gjelder Skolehagen Nord/hele området tar utgangspunkt i at Skolehagen Nord har utbyggingsvolum tilsvarende ca 75% av bebyggelsen innenfor gnr/bnr 120/2

Skolehagen Nord vs 120/2 75 %

AREAL BTA BRA *faktor0,9

På bakkeplan 120/2 4 654 4 189

På bakkeplan Skolehagen N 3 491 3 141

MFUA
Bestemmelser KP 30 m2 per bolig
Behov 120/2 4 689 m2

Behov Skolehagen Nord 3 517 m2

TOTALT 8 205 m2

Av MFUA 60 %

DYRKING
På bakken 4 923 m2 *relokalisert matjord
På tak 4 072 m2 *annet vekstmedium
Jorde i flomsonen 2 700 m2 *uberørt matjord
TOTALT 11 696 m2

MATJORDBALANSE
Utgangspunkt 13 700 m2

Jorde i flomsonen 2 700 m2

Dyrking på bakken 4 900 m2 *relokalisert internt
Relokalisering eksternt 6 100 m2

2813,292
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