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SKI KOMM U N E

P LAN B E SKRI VE LSE

Detaljregulering for boligformål
g nr. /bnr. 121/3 - Linås , Langhus, Ski k ommune

Forslagstiller : sted helhet arkitektur, shark as
v / Kari Sivertsen
Postboks 143
1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 21 21

Tiltakshaver: Greverud Eie ndomsutvikling AS
v/ Svein Witzøe
Postboks 143
1416 Oppegård

Flyfoto av p lanområdet s sentrale plassering mellom Langhus veien og Ramstad gård.
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1 SAMMENDRAG

Planområdets avgrensning

Planforslaget inkluderer mulig utbygging av cirka 170 bo enheter i leilighet sbygg, rekkehus og
kjedede boliger på Linås , Langhus i Ski kommune. Området grenser til boligfelt bestående av
eneboligbebyggelse i nord , Langhusveien i vest og jordbrukslandskap i øst og sør. Området
ligger i gangavstand til offentlig transport og sosial infrastruktur.

2 NØKKELOPPLYSNINGER

Sted Langhus
Gårdsnavn (adresse i sentrum) Linås
Gårdsn ummer/bruksnummer 121/3

Gjeldende plansta tus ( ko mmuneplan ) Fremtidig boligformål

Forslagstiller Greverud Eiendomsutvikling AS
Sentrale g runneiere 121/3 - flere eiere

120/1 – Terje Holm
Plankonsulent shark as v / Kari Sivertsen

Ny plans hovedformål Bolig
Planområdets areal i daa 54, 7 daa
Gra d av utnytting 24/ 30/35 %
Antall nye boenheter Ca. 170 nye boenheter
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Støy fra Langhusveien og Østfoldbanen
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei

Kunngjøring oppstart, dato 07.05.15
Varsling utvidet planavgrensning 27.07.16
Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei



Planbeskrivelse – Linås, Ski kommune

4 / 21

3 BAKGRUNN

Dette planforslaget er utarbeidet av shark as på vegne av tiltakshaver Greverud
Eiendom sutvikling AS. Tiltakshaver, som også er grunneier av eiendom 121/3 , ønsker å
detaljregulere eiendommen etter p lan - og bygningslovens § 12 - 3. Eiendom 121/3 ønskes regulert
fra LNF jord - og skogbruksområde til boligformål.

Intensjonen bak planforslaget er å tilrettelegge for et nytt boligområde bestående av konsentrert
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse . Dette er i tråd med statlige planretningslinjer om
fortetting i knutepunkt s områder.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Kunngjøring om oppstart av regulering sarbeid ble varslet berørte naboer , grunneiere og
myndighete r i brev av 07.05.15 og annonsert i Ø stlandets B lad 08.05.15. Orientering om oppstart
ble samtidig lagt ut på Ski kommunes hjemmeside 11.05.1 5 . Frist for merknader til planoppstart
var 01.06.15 . Planavgren sningen ble utvidet for å inkludere atkomstvei sommer 2016 . I henhold
til avtale med Ski kommune ble det sendt ut varsel om denne utvidelsen av reguleringsarbeidet i
brev til direkte ber ør te den 27.07.16. Totalt kom det inn 14 merknader til sammen i begge
varslingsrunder. Merknadene og kommentarer til disse er vedlagt i vedlegg 5.

5 EIENDOMSFORHOLD, PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER

5.1 Eiendomsforhold
Planen omfatter flere eiendommer og har ett samlet areal på 54,7 dekar.
Følgende eiendommer li gger innenfor planen:

Gnr/Bnr Adresse Areal Hjemmelshaver Medtatt etter krav fra
Ski kommune .

121/3, Linås 24 357 m2 21 stk. representert av
Roy Magne Aasen og
Knut Krogh.
Greverud
Eiendomsutvikling AS har
opsjonsavtale for kjøp av
tomt.

121/4 , Vestagløtt Langhusveien 117 2 279 m2 Knut Arne Johnsen x
121/6, Bjerkevang Langhusveien 113 3 851 m2 Anne Lise Lie og

Trygve Endre Mossin Lie
x

121/7, Bjerkaas Langhusveien 109 8 349 m2 Eli Marie Solbakken ,
Inger Marie Børresen .
Greverud
Eiendo msutvikling AS har
opsjonsavtale for kjøp av
tomt.

x

121/22, Parsell 10 Langhusveien 105 2 871 m2 Frank Andersen x
121/20, Parsell 1 Langhusveien 103 1 374 m2 Elisabeth Myhre Bratlie

Leif - Arne Bratlie
x

121/5, Stenberg Langhusveien 101 1 236 m2 El isabeth Myhre Bratlie
Leif - Arne Bratlie

x

Del av 120/1
Ramstad gård

Ca. 6000 m2 til
boligformål, ca. 3800 m2

til veiformål.)

9 79 0 m2 Terje Olav Holm

121/10 Bjerkehageveien? 492 m2 Ski kommune I samråd med
kommunen

145/7 Del av Langhusveien 37 m2 Statens Vegv esen
0/0 Areal mellom 121/4 og

121/6
6 9 m2 Eier ukjent

Samlet areal 54 705 m2
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Utsnitt av kommuneplanen viser arealformål og støysoner. Eiendommen er
markert med rød linje og skravur.

Utsnitt av reguleringsplanen , eien dommen er markert med rød linje og skravur .
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5.2 Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel for Ski 2011 - 2022 er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse ,
bort sett fra planområde t n ærmest Bøhlerveien som er LNF - område.

Innenfor området er det to støysoner; H220_1 - Gul sone og H210_1 - Rød sone.

5.3 Gjeldende reguleringsplan
Samtlige eiendommer i nnenfor planen er regulert i henhold til reguleringsplan en «Et om råde
mellom Langhus og Ski stasjonsby til landbruksformål» vedtatt 12.11.1970. Her er området
regulert til jord - og skogbruksformål. A lle eiendommer bortsett fra 121/3 Linås og aktuell del av
120/1 er likevel beb ygget med eldre boligbebyggelse fra før 1970 .

Gjeldene reguleringsformål for tilgrensende områder er: gang - og sykkelvei, privat vei,
frittliggende småhusbebyggelse, jord - og skogbruksområder.

5.4 Regionale føringer
Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen (2008)
Strategien følger opp de regionale retningslinjene om at u tviklingen av bolig - og næringsarealer
skal skje langs de viktigste transportaksene for jernbane og veg. Tettsteder med mu lighet for god
kollektivbetjening skal styrkes som steder for vekst i bosetting, arbeidsplasser og lokal service.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
Fordi utbyggingen skal skje i tilknytning transportaksene er det også nødvendi g å bygge ut i
allerede bebygd e områder med en «arealutnyttelse utover det som er typisk» (SPRBATP). For å
kunne oppnå både økonomisk bærekraft og ønsket nødvendig antall boliger ved fortetting må det
forutsettes en kraftig økning av utnyttelsesgrad i disse områdene.

KVU Oslo - navet - konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo
Konseptvalgutredningen, utført av Ruter, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, understreker
hvordan befolkningsveksten i Oslo - området må møtes med en tettere arealbruk og en samordnet
areal - og transportplanlegging. Planene innebærer en fortetting langs banene og i regionbyene i
Akershus. I stor grad skal nye boliger legges til eksisterende tettsteder.

Utredning om kollektivtrafikken i Follo 2008 - 2015
I utredningen har Akershus Fylkeskommune varslet mulig innsigelse dersom det legges opp til
utbygging som ikke er i tråd med retningslinjene. Dette betyr at man ønsker å bygge nærme
jernbanen, men også at det må reguleres med høy nok utnyttelse i boligområder ved
jernbanestasjonene.

Fol lorådets regionale føringer
Arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo skal baseres på prinsippene for en bærekraftig
utvikling der et arealeffektivt utbyggingsmønster står sentralt. Den geografiske fordelingen av
regionens befolkningsvekst er viktig for hvordan befolkningens transportbehov skal dekkes og for
hvilken miljø - og klimavirkning veksten har. Follorådet presiserer i den forbindelse at
hovedandelen (cirka 75 %) av befolkningsveksten skal skje i bosettingsmønstre i tilknytning
kollektivbaserte tettsteder. Særlig i tettsteder med jernbane må det fortettes med en bymessig
bebyggelse rundt stasjonene og utnyttelsesgraden må være høy slik at befolkningsveksten
støtter oppunder et forbedret jernbanetilbud. Rådet presiserer viktigheten av at kommunen e
holder fokus på den bymessige fortettingen og ikke lar dette gli ut i løpet av planbehandlingene.

5.5 Statlige pla nretningslinjer og - bestemmelser
Ønsket om en endring av arealformål bygger oppunder intensjonene om fortetting i «Statlige
planretningslinj er for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging» (SPRBATP) vedtatt i
2014. Andre sentrale mål er at planleggingen skal legge til rette for en effektiv ressursutnyttelse,
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god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Dette skal fremme utvikling en av bærekraftige
byer og tettsteder samtidig som det skal redusere transportbehovet. Det legges vekt på å få til
løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom
ulike transportmetoder , inkludert sykling d er det ligger til rette for dette.

5 .6 Konsekvensutredning
Området er i dag regulert til LNF : jord - og skogbruksformål , men er i kommuneplanens arealdel
for Ski endret til fremtidig bolig bebyggelse . Arealbruken i p lanforslaget forholder seg dermed til
int ensjonene i kommune planen.

I plan - og bygningslovens § 14 - 1 står det at konsekvensutredninger skal gjøres for tiltak som kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter
plan - og bygningsloven § 2 d) sier «områdereguleringer og detaljr eguleringer på mer enn 15
dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål» alltid sk al behandles etter forskriften.
Planområdet på Linås har en størrelse på 54,7 dekar og vil om fatte en endring av arealformål .
Planen er dermed pålag t å behandles etter forskriften , der rammene for innhold er beskrevet i
forskrifte n s vedlegg IV. Relevante tema som kommer frem av forskriften beskrives og vurderes i
dette dokumentet. Rammene for innhold i konsekvensutredningen vil på den måten ivaretas i
denne planbesk rivelsen og et eget dokument anses ikke som nødvendig.

6 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

6.1 Beliggenhet
Planområdet har et areal på totalt 54,7 dekar og består av eiendom mene 121/3, 121/10, deler av
eiendommene 120/1, 145/ 7 samt 6 allerede bebygde boligeiendommer. Planom rådet ligger på
Linås i Langhus ; 4 00 meter fra Langhus skole, 650 meter fra Langhus stasjon og 1,5 km fra
Langhus senter. Langhus er det største kommunedelsente ret i Ski kommune og ligger plassert
rett sør for grensen til Oppegård.

6.2 Avgrensning og tilstøtende arealers bruk/status
Planområdet er avgrenset i nord mot Bjerkehagen, et boligfelt bestående av frittliggende
småhusbebyggelse preget av lav utnyttelse , bygg i ulike stilarter og godt etablert vegetasjon . I
syd o g øst ligger ubebygget skogområ der og åpent jordbrukslandskap på gården Ramstad.
Riksvei 152 Langhusveien avgrenser planen i vest.

6 .3 Eksisterende bebyggelse
Det finnes ingen eksisterende bebyggelse på gnr. /bnr. 121/3 , 121/10 eller på aktuell del av 120/1 .
På eiendommene langs Langhusveien skal 5 av de 6 boligeiendommene med variert eldre
boligbebyggelse beholdes slik de er .

Langhusveien 109 (121/7) Bjerkås er ett eldre småbruk som i nnlemmes i planen som en del av
felt BKS3. Dette området planlegges omgjort til konsentrert småhusbebyggelse og småbruket
p lanlegges derfor revet. Ingen av bygningene som berøres har noen verneverdi.

6.4 Landskap, grønnstruktur og naturmangfold
Planområdet heller i vest mot Langhusveien og jernbanetraseen . Landskapet er åpent mot syd og
vest med skog og terren g som en vegg mot øst. Øst for reguleringsområdet er det landbruksareal
med åkerlandskap.

Området består av fjell med stedvis tynt løsmassedekke . Som det fremgår av det geologiske
kartet er området mindre egnet til jordbruk/skogbruk enn tilstøtende områd er.
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Kart over løsmassegeologi (hentet fra NGU), Linås markert med svart linje

Vegetasjonen i området består av lite produktiv blandingsskog, hovedsakelig med treslag som
gran, bjørk, rogn, or og ask. Store deler av området er beplantet og er i dag hogstmoden
granskog.

Skredfarevurdering utført av Sweco
Vurdering av områdestabilitet er utført av Sweco Norge AS på oppdrag fra Greverud
Eiendomsutvikling AS. I denne geotekniske vurderingen av planområdet kommer det frem av
området hovedsakelig består av bart terreng med stedvis tynt dekke og at e i e ndommene ligger
under marin grense. Med unntak av tomt g nr./ bnr. 121/22 har det blitt observert berg i dagen på
samtlige eiendommer i planområdet.

Konklusjonen er: Vår geotekniske vurdering har tatt utgangspunkt i « Prosedy re for utredning av
aktsomhetsområder for faresoner » . I henhold til kriteriene angitt i denne anser vi at det ikke er
fare for skred som kan ha utbredelse inn i og/eller rundt planområdet.

Foto tatt midt på eiendommen, mot syd Sett f ra Langhusveien.

Fullstendig geoteknisk s kredfarevurdering , datert 17 .08. 16 , ligger vedlagt som vedlegg 6 .
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6.5 Solforhold
Hoveddelen av området ligger høyt og har mye sol gjennom hele dagen . Arealene lengst i vest
ligger noe lavere med skog på naboeie ndommen , som kan vi noe skygge. Terrenget både
innenfor planområdet og vest for dette faller mot vest slik at m an fra størstedelen av planområdet
har utsikt til ett stort landskapsrom og solnedgang i vest.

6.6 Idrett, friluftsliv og barn og unges interesser
Idrettsanlegg
I tilknytning Langhus skole, 450 meter fra planområdet, finnes det tre balløkker; grusbane,
asfaltert løkke og kunstgressbane.

Friluftsliv
Marka med turstier og lysløype ligger inntil planområdet i øst.

Barn og unges interesser
Det er gjennomført barnetråkk på Langhus skole høsten 2014 i forbindelse med
konsekvensutredning for Langhus sentrum. Registreringene viser at det er relativt få barn som
oppholder seg i planområdet utover ved idrettsanleggene, der mange d river med ballspill. Barna
angir idrettsanleggene som en møteplass.

Det er sikker skolevei gjennom det eksisterende boligområdet Bjerkehagen til Langhus skole og
planområde t grenser til eksisterende gang - og sykkel vei mellom Ski og
Langhus/ Bøleråsen/ Oppe gård.

6.7 Kulturmiljø og kulturminner
Linås ligger i et område med lang historie, hvor det er oppdaget en de l forminner i landskapet
rundt. I fylkeskommunens vurdering av kulturlandskap i Follo er området registrert som
«Kulturlandskap med arkeologiske f unn/mulighet for arkeologiske funn» . I forbindelse med
varsli ngen av oppstart av planarbeid meldte Akershus fylkeskommune inn at det måtte
gjennomføres arkeologiske regi streringer innenfor planområdet. Disse er nå utført og
konklusjonen er som følger:

Arkeologisk registrering utført av Akershus Fylkeskommune
Akershus Fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser i f orbindelse med
utarbeiding av en r egistreringsrapport av Ramstad og Linås. Området definert som Linås
beskrives i rapporten som « eldre gran/furuskog på en skråning som heller mot sør. Boligfelt i
nord. Spredt bebyggelse i kupert terreng i vest. I øst bratt skråning opp mot dyrket mark.
Undergrunnen varierer fra sand/grus til sand/silt og er dekket av gress, bregner, bringebær og
lyn g. Noe synlig berg langs kanten i vest.»

Videre kommer det frem av rapporten at det ikke ble gjort noen funn innenfor planområdet for
Linås. Planområdet ble i undersøkelsen først overflateregistrert for å se etter synlige
kulturminner , d eretter ble det p røvestikket systematisk over hele planområdet. På Linås ble det
gravd 67 stykker, alle negative. Rapporten ligger vedlagt i sin helhet, se vedlegg 7 .

6.8 Trafikkforhold
Trafikkavvikling
Rv. 152 Langhusveien er en fylkesvei med to kjørefelt og fartsgre ns e 70 km/t med tilhørende
separat gang - og sykkel vei. Langs denne strekningen av Langhusveien, mellom avkjøring til
Vevelstadveien og Ski sykehus , finnes det til sammen seks avkjøringer til private boliger. Statens
vegvesen har streng holdning m ed hensyn til av kjørsler på denne strekningen.

Kollektivtrafikk
Området ligger svært godt til rette for gang e , sykkel og bruk av kollektivtransport. Nærmeste
knutepunkt for kollektivtransport er Langhus stasjon, 650 meter fra pla nområdet. Her går det
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lokale tog med to gavgang hvert 30.minutt til Ski, Kolbotn og Oslo. Etter utbyggingen av
Follobanen vil det bli hyppigere avganger på lokalbanen. Lokale busser har også holdeplass på
Langhus stasjon med avganger opptil fire ganger i timen. Knutepunktet i regionen er Ski sta sjon.

6.9 Støy
Den vestlige delen av planområdet er utsatt for to støysoner; H220_1 - Gul sone og H - 210_1 -
Rød sone . Se punkt 5.2 for kart utsnitt fra kommuneplanen . Ved etablering av nye boliger må
støytiltak gjøres i prosjekteringen slik at man oppnår g ode inne - og uteoppholdsarealer .

6 .10 Kommunalteknisk infrastruktur
Vannforsyning, avløps - og overvannshåndtering
Det ligger kommunalt vann - og avløpsnett i Bøhlerveien og i Bjerkehageveien. Ski kommune
planlegger også e tablering av nye VA ledninger ves t for jernbanen, da det er sprengt kapasitet i
Langhusområdet.

Energiforsyning
Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det ligger høyspent el - forsyning rett
ved området. I Følge Nettpartner er det en trafo i Bjerkhageveien (på kommu nal tomt 121/10) og
strøm kan hentes der.

Renovasjon
Renovasjon i Ski kommune betjenes av FolloRen. Nærmeste resirkuleringspunkt er i dag ved
Langhussenteret.

6.13 Privat og offentlig servicetilbud
Barnehagekapasitet
Langhus barnehage ligger ved Langh us skole, 450 meter fra planområde t . Den har 5 avdelinger
og plass til 110 barn. Det er også regulert arealer til framtidig barnehage som en del av den
tilgrensende reguleringsplanen for Ramstad faret. Der er barnehagetomta plassert lengst sør i
planen og grenser dermed til planområdet for Linås.

Skolekapasitet
Langhus skole er en barneskole som ligger 450 meter fra planområdet og har i dag 425 elever.
Haugjordet ungdomsskole har 520 elever og ligger sentralt på Lan g hus 2,6 km fra planområdet .
Nærmes te videregående skole er Ski videregående .

Senterstruktur og handelstilbud
Nærmest e dagligvare ligger på Langhus senter 2,0 km unna . Her finner vi også apotek, b utikker ,
spisesteder, frisør, tannlege, lege og fysioterapi. Ski sentrum med Ski rådhus, kjøpesenter og
diverse servicetilbud ligger cirka 3,1 km unna.

7 BESKRIVELS E AV PLANFORSLAGET

7 .1 Innledning
På vegne av tiltakshaver har s hark AS utarbeidet et planforslag og ønsker med dette å belyse at
en utnyttelse av disse eiendommene til boligformål er et positivt bidrag til Ski kommune s
fortettingsstrategi . Mål og strate gier for Langhus , hentet fra kommuneplanen, er at tettstedet skal
utvikles til et bærekraftig og levende tettsted med mange boliger. Det er et mål at størst mulig del
av veksten av boliger skal ha gangavstand til toget.

Planforslaget er e n detalj plan som åpner for etableringen av omtrent 170 boenheter . Dette
kommer tydelig frem i vedlagt illustrasjonsplan. Innenfor området vil det finnes en kombinasjon av
rekkehus, kjedede boliger og leilighetsbygg i ulike høyder. Disse blir reguleringsmessig definert
som konsentrert småhusb ebyggel se og blokkbebyggelse.
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7 .2 Reguleringsformål
Planen er totalt på 54, 7 dekar . A realet innenfor reguleringsplanen foreslås avsatt til følgende
formål:

Frittliggende småhusbebyggelse BFS1 og BFS2 10,9 daa
Konsentrert småhusbebyggelse BKS1, BKS 2, BKS3 25,1 daa
Blokkbebyggelse BB B (med tilhørende anlegg) 7,5 daa
Lekeplass 2,3 daa
Friareal 0,5 daa
Kjøreve g 4 ,2 daa
Fortau 2,0 daa
Annen veggrunn 2,4 daa

Totalt 54, 7 daa

7 .3 Bebyggelse og utnyttelse
Boligbebyggelsen i planområdet ønskes regulert til konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse med maksimal tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) på henholdsvis 30 % og 35
%. Deler av område t reguleres til frittlig gende småhusbebyggelse med maksimal % - BYA på 24
% for å oppnå en reguleringssituasjon i tråd med eksisterende bruk . I tillegg muliggjør
i nkluderingen av den frittliggende småhusbebyggelsen at den eksisterende bebyggelsen k an
kobles til nye infrastruktur løsninger som veg, vann og avløp.

I f orslaget er det beskrevet at par kering under terreng ikke medregnes i BYA, dette for å initiere at
mest mulig av parkeringen legges under bakkeplan . Dette gir svært god utnyttelse av tomta til
uteopphold - og grøntareal.

Maksimal gesimshøyde er ulik innenfor de ulike felt ene. For konsen trert småhusbebyggelse er
det foreslått gesimshøyde på inntil 9,5 meter, noe som vil kunne åpne for inntil 3 etasjes bygg.
F or blokkbebyggelse er det foreslått maksimal gesims høyde på 17 ,0 meter, som åpner for inntil 5
etasjer. Maksimal gesimshøyde er defi nert i fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen
og dersom bygning er trappet beregnes høyde for hvert nivå.

Illustrasjonsprosjektet består av 169 boenheter fordelt som følger:

Hvor Type bolig Arealer Antall
boenheter

BB B 2 - , 3 - og 4 - roms leilig heter, universell utformet i
blokk

60 - 115 m2 84 stk .

BK S 1 Rekkehus og k jedete familieboliger 120 - 160 m2 17 stk .
BK S 2 Rekkehus og kjedete familieboliger 100 - 160 m2 43 stk .
BK S 3 2 - og 3 - roms (førstehjemsbolige r / 50 % UU ) 45 - 65 m2 25 stk .
SUM 169 stk .

Boligene vil bidra positivt til utviklingen av Langhus som et bærekraftig tettsted med variasjon i
boligtyper og vil dermed imøtekomme boligbehovet for ulike typer innbyggere i ulike aldre .
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3D - illustrasjon av plan området , sett fra sørvest

3D - illustrasjon av plan området , sett fra nordvest



Planbeskrivelse – Linås, Ski kommune

13 / 21

3D - illustrasjon av plan området, sett fra nordøst

3D - illustrasjon av plan området, sett fra sørøst
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7 .4 Lek/uteoppholdsareal for boligene
Bilfrie boligfelt
I boligfeltet Linås vil at kom stveien inn anlegges med fortau og internt i de ulike bo ligfeltene vil
veiene være kjørbare gangveier . Gangveiene vil kun være kjørbare av beredskapshensyn og ved
spesielle anledninger som flytting, varelevering etc . Denne løsni ngen gir gode og trafikksikre
at komstarealer som vil fungere godt for uteopphold og tilfeldige «møter» mellom beboerne .
Denne løsning en gir også barna trygge veier til sykling og lek , samt trafikksikker bevegelse til
interne l ekeplasser innenfor feltet og til den sentrale nær lekeplass en midt i planområde t .

Privat uteopphold
Alle kjedede boliger og rekkehus vil ha pr ivat uteareal på terreng på to av boligens sider, i tillegg
til at noen boliger også v il ha takterrasser. I illustrasjonsplanen er min st e private uteoppholdsareal
illustrert for disse boligene en hage på 48 m2, der boligen også har takterrasse.

Alle leiligheter i blokker vil enten ha privat balkong eller terrasse på terreng.

Samtli ge boliger vil ha private uteoppholdsareal mot syd eller vest.

Felles uteoppholdsareal (MUA )
Innenfor planområdet er det avsatt til sammen 2219 m2 til felles lek og opphold. Disse fordeler
seg på en større nærlekeplass (strøkslekeplass) på 1955 m2 sentralt i området og et mindre areal
på 264 m2 i planens g rense mot nordøst. D en store nærlekeplassen ligger på eiend ommens mest
attraktive del med mye sol og skjermet for støy. D en mindre lekeplassen i planens utkant ligger
naturlig o g godt plassert på et høydedrag i tilknytning friareal i Ramstadfaret/R amstadlia , og skal
sikre lek, rekreasjon og til gang til skogen på tvers av veier og boligfelt. Samlet felles areal regulert
for lek er da 19 5 5 + 26 4 = 2 2 19 m2 / 169 boenheter = 1 3, 1 m2/boenhet.

I reguleringsbestemme lsene har vi foreslått et MUA - krav til felles bruk på 50 m2 pr. boenhet i
leiligheter og 70 m2 p r . boenhet i rekkehus/ kjedede bolige r, dette i henhold til kommuneplanens §
11.1. Disse fordeles på felles opphold s arealer , grøntarealer og lekeplasser i tilknytning inngang
( innenfor feltet) samt deler av større nær - (strøks) lekeplass. Dette er tilsvarende utregning av
uteoppholdsarealer som reguleringsplanen for Langhus Gård, en sammenlig nbar plan som nylig
ble førstegangsvedtatt. Utregning og praksis er også i samsvar med MUA - beregninger i NBI - blad
A381.301.

MUA - r egnskap for hvert felt *
BK S 1

17 boenheter
BK S 2

43 boenheter
BK S 3

25 boenheter
BB B

84 boenheter
Lekeareal
innenfor feltet

282,0 m2 581 ,0 m2 515,0 m2 1029 , 0 m2

Del av s t or
nærlekeplass

2 22 , 7 m2 563, 3 m2 32 7 , 5 m2 1 1 00 , 4 m2

G røntareal i nkl.
gangveier og
m øteplasser * *

1466 ,0 m2 3153,0 m2 1117,0 m2 2168,0 m2

Sum MUA 19 70 , 7 m2 4 297, 3 m2 1 95 9 , 5 m2 42 97 , 4 m2

MUA fordelt på
antall boenheter

11 5, 9
m2/boenhet

99,9
m2/boenhet

7 8, 4
m2/boenhet

5 1 , 2
m2/boenhet

* Areal for bilat komst og bilparkering (m/ tilhørende m anøv r ering - og kjøreareal) og areal for avfallshåndtering er ikke inkludert i
MUA regnskapet .

* *Arealer i rød støysone , areal brattere enn 1:3 og areal mindre enn 2 meter fra bolig fasade/privat uteopphold er ikke inkludert i
MUA arealet, dette blir annet grøntareal.
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U tregning og plassering av MUA , lekeplasser og grøntareal

Lek
Samlet areal a vsatt til lek er i henhold til kommuneplan bestemmelsen § 12.3 , med 25
m2/boenhet. Da planens antall boliger samlet sett er under 200 nye boenhet er har vi valgt å
f ordel e arealet c irka 50/50 mello m lekeplasser internt i feltet og en stor nærlekeplass
(strøkslekeplass ) . Krav til strøkslekeplass slår først inn ved plan som tilrettelegger for over 200
nye boenheter.

Lekeplass - regnskap for hvert felt :
BK S 1

17 boenheter
BK S 2

43 boenheter
BK S 3

25 boenheter
BB B

84 boenheter
Del av s tor
nærlekeplass -
1 3,1 m2 pr. boenhet

2 22 , 7 m2 563, 3 m2 32 7 , 5 m2 1 100 , 4 m2

Lekeareal innenfor
feltet

282 ,0 m2 581 ,0 m2 515 ,0 m2 1029 m2

Samlet areal til lek 504,7 m2 1144 , 4 m2 8 42 , 5 m2 2 129,4 m2

Fordelt på antal l
boenheter

29,7
m2/boenhet

26,6
m2/boenhet

3 3 , 7
m2/boenhet

2 5,35
m2/boenhet
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7.5 Universell utforming
Minimum 50 % av boligene i prosjektet vil ha un iverselt utformet at komst og universell utformet
planløsning , inkludert tilgjengelig privat ut e oppholdsar eal. Alle leilighe ter i blokker vil imøtekomme
UU - krav, mens i rekkehus og kjedede boliger vil boligens hovedfunksjoner ligge o ver flere plan,
selv om at komster er trinnfrie. Store deler av f elles uteoppholdsareal og nærlekeplasser vil være
universell utformet .

7 . 6 Trafikkforhold
Trafikkavvikling
Avkjørsel til boligområdet på Linås fra Langhusveien ville være den mest naturlige at komsten til
planområdet, men Statens Vegvesen motsatte se g denne løsningen tidlig i planarbeidet da de
har svært restriktiv holdning til nye avkjørsler fra RV 152 på den aktuelle strekningen. St at ens
Vegvesen uttalte at de ville varsle innsigelse til planen om planen ble fremme t med denne
at komstløsningen. At komsten måtte derfor etableres fra øst . N y samlevei etableres fra
Bøhlerveien med r e gulert bredde 11,5 meter , i tråd med kommunal standard .

Nabolaget stiller seg kritiske til økt trafikk i Bøhlerveie n og særlig forbi Langhus skole som en
konsekve ns av planforslaget. For å undersøke virkningene av planen på lokale trafikkforhold har
Swec o AS utarbeidet en trafikkanalyse for området. Denne viser at B øhlerveien og krysset
Bøhlerveien / Langhusveien har tilstrekkelig kapasitet til å tåle planlagt utbygging. Trafikkanalysen
ligger vedlagt i sin helhet, se vedlegg 9 , datert 10.02.17.

Veien inn i området og gjennom feltet er en samlevei og et ableres med fortau på en side, mens
det internt i boligområdene etableres kjørbar e gangvei er . Gangveiene skal kunne benyttes for
utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og ved spesielle behov som ved varelevering av tunge
varer /flytting etc. Den kjørbare gang veien etableres i 6 meters total bredde innenfor boligformålet ;
1,5 meter grøft/skulder, 3 meter asfalt og 1,5 meter grøft/ skulder .

Samleveien avsluttes med vendhammer nederst i planområdet, mens fortauet går over til å bli
gang/sykkelvei og kobl er seg til eksisterende gan g/sykkelvei langs Langhusveien. Denne
løsningen bidrar til god flyt for myke trafikanter i hele området , ikke bare innad i Linås. Beboere i
eksisterende bebyggelse i nord/øst får flere muligheter når det gjelder ferdsel ned til
Langhusveien og i retning Ski.

Intern gangvei i felt BKS1 vil åpne for ferds el av gående og syklende mel lom L inås og
veisystemet i n ord , og fra boligene i Bjerkehagen mot friområder/skog/lysløype i syd.
Planforslaget forringer med dette ikke kontakten i mellom eksisterende bebyggelse og
skogsområdene, selv etter utbyggingen har funnet sted.

Samleveien vil etableres i gjennom hele planområdet, over høy dedraget i mellom Ramstadfaret
og Ramstad gård, ned mot Langhusveien (på tvers av koter), mens interne gangveier veier følger
terrenget og legges i hovedsak i landskapets lengderetning (langs koter) .

Parkering/garasje
Tilhørende parkering ønskes i hoveds ak lagt under terreng, dette for å oppnå ett grønt bilfritt
bo miljø i mellom boligene og minst mulig harde parkeringsflater. Med parkering under terreng vil
det også bli mer grønne arealer til lek og uteopphold enn ved tradisjonelle kjøreveier frem til
bol igene . Noe gjesteparkering vil etableres på terreng nær samleveien, da disse bør være lett
tilgjengelige for besøkende.

Foreslått parkeringsdekning er 1,3 pr . b oenhet , der hver bolig vil disponere 1 parkeringsplass og
0,3 parkerings plasser legges til f elles bruk . Parkeringsdekning for sykler er satt til 2
sykkelparkerings plasser p r . boenhet , disse kan etableres både innendørs og utendørs .
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At komst
Rekkehus og k jedede bolig er vil ha universell utformet atkomst fra kjørbar gangvei til boligen selv
om boligen i seg sel v ikke er universell utformet, slik at det er enkelt med besøk av personer med
spesielle behov og for trillende med barnevogn etc.

M ellom universell utformede boliger i blokkbebyggelse og parkeringsplasser vil det være
universell utf o rme t at komst.

De minste og kompakte boligene tiltenkt førstegangskjøpere ( BK S 3) vil enten få trinnfrie
at komster e ller at komster via utvendige trapper, dette for å oppnå lavest mulig inngangsbillett til
boligmarkede t .

7 . 7 Støytiltak - STØYR A PPORT
All utbygging skal skj e i tråd med de statlige retningslinjene for behandling av støy i
arealplanleggingen (T - 1442) og den norske standarden for innendørs støy (NS 8175).

I kommuneplanen (se punkt 5.2) fremkommer det at deler av planområdet ligger i rød og gul
støysone. Dette medfører at støy må utredes grundig og bebyggelsen må tilpasses etter dette.
Brekke & Strand Akustikk AS har utarbeidet en støyrapport datert 10.02.17, denne ligger v edlagt i
sin helhet i vedlegg 8 .

Rapporten viser at støyen m å hensyntas innenfor plano mrådet nærmest Langhusveien.
Langh usveien er dimensjonerende støy kilde da Østfoldbanen ligger lengre unna og bidrar med
mindre støy. Følgende tiltak må gjennomføres i støysoner for at boliger skal imøtekomme
kravene i T - 1442 og oppnå gode bokvalite ter :

• Boligens p lanløsning må tilpasses situasjonen , dvs. støyfølsomme rom legges mot stille
side.

• Det må etableres bygningsmessige tiltak i fasade eller skjerming utenfor fasade for å få
skjermet boligene og uteområde for støy (i nnglassing av b alko nger, støyvindu,
støyskjerm ) .

Langs Lan g husveien ligger støy og sol/utsikt på samme side . Vi har derfor bevisst prosj ektert
med støyskjermingstiltak (støyskjermer høyde 1,8 - 2,1 meter) mot støykilden på terreng . P å den
måten får boli gene støyfrie uteareal og støyfrie fasader på bakk eplan, mens en i etasjene over
må legge støy tiltak i fasade og tilpasse planløsning . En slik tilpasning av planløsning kan være å
legge soverom bort fra støykilder og ut mot stille side, som i dette tilfellet er øst. Boligene er
plassert i rekker, slik at disse rekkene i seg selv skjermer for boligene bak.

7.8 Vann, s pillvann, overvann og blågrønn faktor
Vann
Det fi nnes eksisterende kommunal vann ledning i B øhlerveien og Bjerkehageveien , og i følge Ski
kommunes tekniske etat er dette tilstrekkelig vannkapasitet for utbyggingen på Linås. Internt i
reguleringsområdet må det etableres vannledninger til hvert enkelt felt. Vannledninger er pla nlagt
lagt i veg areal.

Spillvann
Det finnes kommunalt sp illvannsnett i Bøhlerveien og Bjerkehageveien, k apasiteten er derimot
noe dårlig. Øverste del av planområde t har selvfall til Bjerkehageveien og det vil da være naturlig
å koble s eg på denne . Hoveddelen av feltet faller mot Langhusveien og her vil de t være
nødvendig å etablere en pumpestasjon lengst syd på felt BKS3 . Spillvanns ledninger er planlagt
lagt i vegareal med stikkledninger inn til de enkelte bygg.

Overvann
Overvanns løsning vil etter at overvannsberegninger er utført bli detaljprosjektert for hvert
delområde. Det vi l i størst mulig grad bli la gt opp til lokale løsninger m ed lokal forsinkelse og
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fordrøyn ing av overvann i kombinasjon med lukkede fordrøyningsløsninger. Overvannsløsningen
må prosjekteres slik at avrenningen fra feltet ikke øke r som følge av utbyggingen. Løsningen
dimensjoneres for 20 - års regn. De naturlige forutsetningene for infiltrasjon er dårlige da
u tbyggingsområdet er forholdsvi s b ratt, med mye fjell i dagen. Overvannet må der for
håndteres/ fordrøyes med en kombinasjon av åpne løsninger som regnbed og lukkede
fordrøyningsløsninger . Flomvann skal ledes i trygge flomveier

Følgende prinsipper for fordrøyning vil bli vurdert ved detaljprosjektering:
• Takvann forutsettes disponert på egen grunn, for eksempel ved at det ledes til plen for

infiltrasjon, til regnbed eller tilsvarende.
• Sand fang langs veier og plasser bygges som infiltrasjonssandfang med overløp til

overvannsledning der grunnforholdene tillater det
• Bygging av infiltrasjonsgrøfter langs veier og plasser
• Lokale fordrøynings anlegg bygges etter behov og i henhold til overvannsber e gninger for

hvert enkelt delområde
• Eventuell tørr fordrøyning i forsenkinger i terrenget vurderes i forbindelse med

utarbeidelse av utomhusplan for hvert enkelt område
• Flomveier forutsettes planlagt i forbindelse med utarbeidelse av utomhus - og VA - planer

for hvert enkelt delområde.
•

Alle planer for vann - og avløpsanlegg forutsettes planlagt i nært samarbeid med Ski kommune.

Blå grønn faktor
Som beskrevet over består planområdet av mye fjell , og sammen med politiske og administrative
føringer for høy tomte ut nyttelse vil det være krevende å oppnå en høy blågrønn faktor . Dette selv
med et minimum av harde flater som følge av at parkeringsareal er lagt under terreng.

Den m est effektive måten å øke blågrønn faktor er å bevare høy eksisterende vegetasjon mellom
byggefelt ene. Med hogstmoden granskog blir dette vanskelig da det vil være stor fare for trefall.
Den største delen av eksisterende vegetasjon som er mulig å beholde vil i stor grad være i
skråningen langs Langhusveien (i rød støysone). Selv om det legges inn mye n y vegetasjon som
trær / busker / stauder på terreng, grønne vegger og åpne vannveier/regnbed i tilknytning til
veianlegget ned mot fordrøyningsbassen g , er det vanskelig å oppnå en høy blågrønn faktor. I
reguleringsbestemmelsene ha r vi derfor foreslått en blågrønn faktor på 0,75. Redegjørelse for
dette må vedlegges rammesøknader for hvert byggefelt.

7 . 9 A vfallshåndtering/ miljøstasjon
Avfallsc ontainere legges samlet på sentrale steder for både brukerne og renovatør. Plassering er
vist på illustrasjonsplan og løsningen er forelagt Follo Ren, som stiller seg positive til at løsningen
er plassert langs kommunal vei . Eksakt løsning må prosjekteres og dimensjoneres til
rammesøknader for det enkelte felt. Se vedlegg 11 , uttalelse fra Follo Ren datert 30.06.17 .

8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

8.1 Overordnede planer og vedtak
Ski kommune har i kommuneplanen 2011 - 2022 definert overordnede mål og strategier for
Langhus. Tettstedet skal utvikles som bærekraftig og levende med mange bol iger. Et mål er at
størst mulig del av veksten skal ha gangavstand til toget. Planforslaget imøtekommer disse
overordnede mål og strategier gjennom en fortetting på Linås . Området ligger i kort avstand til tog
og annen infrastruktur og utbyggingen vil være med på å fortette det eksisterende boligområdet.

Trafikksikkerhet er spesielt viktig i området da Langhus er et område med mange barn og unge.
Veiløsningen er derfor nøye vurdert og samleveien etableres med fortau slik at det er skille
mellom harde og m yke trafikanter. Parkering en legges under terreng slik at kjøring på bakkeplan
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minimeres, noe som bidrar til mindre fare for ulykker . På grunn av nærheten til Langhus stasjon,
barnehager og barneskole kan mye av trafikken skje ved gang/ sykkel og kollektivt ransport.

8.2 Eksisterende reguleringsplaner
Planforslaget vil få konsekvenser for eksisterende reguleringsplan. I reguleringsplanen «Et
område mellom Langhus og Ski stasjonsby til landbruksformål» som tredde i kraft 12.11.1970 er
planområdet regulert ti l jord - og skogbruksområde. Dette omreguler es nå , i henhold til
kommuneplanens arealdel, til boligformål. Planforslaget for Linås vil ikke ha noen negative
konsekvenser for tilstøtende reguleringsplaner.

8.3 Estetikk
Planforslaget vil endre landskapet i om rådet. Det vil gå fra å være et åpent friluftsområde med
skog til et boligfelt. Med utbygging av boliger i felt vil de enkelte områder kunne plasseres og
utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i seg selv og i forhold
t il omgivelsene.

8.4 Konsekvenser for naboer
Utbyggingen av planområdet vil få noen konsekvenser for nabobebyggels e og andre tilgrensende
områder :

• Nærhet til s kogen flyttes noe lengre syd .
• Ly sløype i syd flyttes noe lengre syd jf. punktet over.
• Nytt fort au gjennom områd et gir kortere avstand til Ski s entrum for beboere nord øst for

planområdet.
• Planforslaget gir noe økt trafikk i Bøhlerveien og forbi Langhus skole.
• Planforslaget gir større variasjon av boligtyper i nærområdet, noe som bidrar til mulig

intern flytting ved endrede boligbehov, særlig vil universell utformede boliger gi folk
mulighet til å bo i nærområdet også i alderdommen.

• Felles lekeplass er innenfor planområdet vil også kunne benyttes av beboere utenifra , og
for beboere i vil laområdet vil dette være positivt, da det er lite felles lekearealer der.

8.5 Traf ikk forhold
Planforslaget medfører ingen nye trafikksituasjoner da dette legges til eksisterende veisystem,
men det blir noe økt personbiltrafikk etter at utbyggingen er ferdigs tilt og noe mer tung transport i
byggeperioden, men dette er kun midlertidig.

8.6 Kulturm iljø og kulturminner
I beskrivelse n defineres planområdet som et «K ulturlandskap med mulighet for arkeologiske
funn » , men da det ikke er registrert kulturminner i området vi l utbygging her ikke medføre tap av
kulturminner.

8.7 I drett , f riluftsliv , barn og unges interesser
Innenfor planområde t blir det etablert felles leke arealer og d ette er et løft for tilrettel egging for lek
for barn og unge i et område som b arna i liten grad benytter i dag. Planen begrenser heller ik ke
tilgjengeligheten mellom LNF - områdene i syd og eksisterende boligområder. Eksisterende
lysløypekryss legges om litt lenger øst samtidig med opparbeidelse av at komstvei til feltet.

8.8 Privat og offentlig servicetilbud
Utbyggingen av cirka 170 boenheter vil medføre økning av elevtall i barneskole og ungdomsskole
samt medføre økning av antall barnehage barn. I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn
rekkefølgebestemmelser for både skole - og bar nehagekapasitet, slik at Ski kommune i stor grad
kan styre utbyggingen i tråd med ledig kapasitet. Likevel vil vi presisere at t iltakshaver regulerte
ett tilstøtende område i Ramstadfaret i 2016 og der ble det regule r t inn en barnehagetomt . Ved
behov for ø kt barnehage kapasitet vil denne tomten kunne bebygges . Foreligger det ikke
offentlige midler til etablering eller drift vil det finnes private aktører som ønsker å etablere
barnehage her.
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Utbyggingen s kjer i ett eksisterende bolig om råde og vil ikke medføre behov for nye s ervicetilbud
eller annen infrastruktur i området.

8.9 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse for planen, se vedlegg 10 , datert 19.05.17 . Det
foreligger ingen spesielle situasjoner ut ov er det som er normalt knyttet til endring av areal fra
naturmiljø til byggeområde. Nødvendige tiltak vil ivaretas i prosjektering og byggefase.

8.10 Infrastruktur
At komst til planområde t skjer via eksisterende veinett, mens internt i planområde t må ve g
opparbeides av utbygger. Veg areal vi l kunne overskjøtes Ski kommune slik at veien blir offentlig.

Det fin nes vann og avløp i Bøhlerveien , øst for planområde t . Vannkapasitet antas å være
tilstrekkelig men spillvann kapasitet er begrenset . Løsning må derf or p rosjekteres i forbindelse
med fremtidig byggesak og etableres av utbygger . Det samme gjelder k apasitet for brannvann i
området. Beliggenhet av kummer med brannvann utredes og p rosjekteres samtidig med
bygg esak . Overvann tas hånd om på egen grunn .

All infrastruktur o pparbeides av utbygger og overtas i fremtiden kostnadsfritt av kommunen.

8.11 Konsekvenser for natur og miljø
Det vil bli noe CO2 utslipp fra oppvarming av boliger og transport til og fra boliger.

8.12 Juridiske og økonomiske konsekvens er for kommunen
Det finnes ingen kjente økonomiske konsekvenser for kommunen som følge av planen. Planen
bidrar derimot til cirka 170 n ye boliger , slik at kommunen kan møte forventet boligvekst i
fremtiden og derav økte skatteinntekter .

9 AVSLUTTENDE KOM MENTAR

Foreslått plan er i tråd med sentrale og regionale retningslinjer /planer og i tråd med Ski
kommunes ønsker for videre utvikling av Langhus .

Oppegård 07.07.17

Kari Sivertsen Astrid Christine Asla
Siv. Ark. Master i arkitektur
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Vedlegg:
Plankart datert 07 .0 7 .1 7
Forslag til reguleringsbestemmelser , datert 07 . 07 .1 7
Planbeskrivelse (denne) , datert 07.07 .1 7

1 . Annonse o ppstartsvarsel datert 07.05.1 5.
2. Oppstartsvarsel til berørte parter, datert 07.05.1 5.
3. Oppstartsvarsel om utvidet planavgrensning, datert 27.07.1 6.
4. Merknader 1 - 14.
5. Forslagstillers oppsummering av merknader, med kommentarer datert 28.06.1 7
6. Skredfareutredning, Sweco as datert 1 7.08.1 6.
7. Registre r ingsrapport for automatisk fredede/nyere tids kulturminner, datert 02.02 .1 6.
8. Støyfaglig utredning til regulering, Brekke og Strand as, datert 1 0.02.1 7. ( del 1 og 2.)
9. Trafikkanalyse, Sweco as, datert 1 0.02.1 7.
1 0. ROS analyse, datert 1 9.05.1 7 .
1 1 . Uttalelse fra Follo Ren datert 30.06.17
1 2. Illustrasjonsplan til Linås, hele planen 07 .07.1 7 .
1 3. Illustrasjonsplan felt BK S 1 , 07.07.1 7
1 4. Illustrasjonsplan felt BK S 2 , 07.07.1 7
1 5. Illustrasjonsplan felt BK S 3 , 07.07.1 7
1 6. Illustrasjonsplan felt BB B ,07.07.1 7 .
1 7. Illustrasjon M U A (felles uteoppholdsarealer) 06.07.1 7


