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Innledning 
 
Langhus Hagesenter AS har drevet sin virksomhet på eiendommen i over 60 år, og 
hagesenteret har vært i samme families eie siden midten av 60-tallet. Beliggenheten er godt 
kjent for alle som bor i området, og virksomheten går godt. 
 
Familien er svært godt fornøyd med hagesenterets beliggenhet, og ønsker å ha anledning til 
å opprettholde driften i Langhusveien 100. Det kan ikke sees at en flytting gir noen som helst 
gevinst hverken for hagesenteret, kundene eller kommunen for øvrig. 
 
I arealinnspillet er det vist en ny atkomstvei til hagesenteret fra den regulerte rundkjøringen 
i Langhusveien, men Langhus Hagesenters primære ønske er å opprettholde dagens 
kjøreatkomst til hagesenteret. Dersom Viken Fylkeskommune ikke aksepterer dette er 
Langhus Hagesenter imidlertid innstilt på å etablere ny atkomst som vist i dette 
arealinnspillet.  
 
 
 

 
Figur 1: Langhus hagesenter. Kilde: langhushagesenter.no 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
Oversiktskart. Kilde: Norgeskart. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
Kart (1:1000) 

Arealinnspill på kartlag kommuneplan 
Arealinnspill på kartlag reguleringsplan 

 Arealinnspill på grunnkart med angitt størrelse på areal 
SOSI-fil 

 
  



 

 

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet  
Fakta om arealinnspillet 

Område Langhus Hagesenter  

Adresse Langhusveien 100 

Gnr/bnr 121/25 (Langhus Hagesenter).  
Adkomstvei via 121/1. 

Forslagsstiller Langhus Hagesenter AS 
Langhusveien 71, 1400 Ski 

Utsnitt av kart 
fra gjeldende 
kommuneplan 
som viser 
arealinnspillet 
 

 
Områdets 
størrelse i m2 

Ca. 16,9 daa. 

Beskrivelse/ 
dagens bruk 

På arealet ligger Langhus hagesenter. 
Forslag til eventuell ny adkomstvei sørfra berører en liten skogteig og 
del av anleggsområde for Follobanen. 

Formål i 
gjeldende 
kommuneplan 

Reguleringsplan Follobanen: 
L1: Landbruksarealer, gårdstun med adkomstveier og driftsveier. Det 
kan oppføres bygninger som er nødvendig for jordbruksdriften. 



 

 

JA: Annen banegrunn. 
 
Kommuneplanen: LNFR (berører kun del av foreslått adkomstvei). 
 

Hensynssone i 
gjeldende 
kommuneplan 

H310_1 (Ras- og skredfare) 
H 210_1 og H220_1 (Støy. Rød og gul sone iht. T-1442) 
 
Planlagt adkomstvei berører: 
H560_4 (Vilttrekk) 
H570_3 (Kulturlandskap mellom middelalderkirkene og 
moreneryggene) (gjelder kun sørlige del av forslått adkomstvei) 
H190_2 (Sikringssone jernbanetunnel) 

Foreslått 
arealformål 

Næringsbebyggelse (1300), ca. 13,6 daa. 
 
Primært ønskes dagens atkomstvei til hagesenteret opprettholdt,  
forutsatt at Viken Fylkeskommune tillater det. 
 
Alternativ atkomstvei (ca. 3,3 daa) foreslås å komme sørfra, fra 
regulert rundkjøring/kryss i Langhusveien. Dette alternativet medfører 
en omdisponering av LNFR. 
 

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

Langhus hagesenter har ligget på arealet i over 60 år. Tidligere formål i 
kommuneplanen ikke nærmere undersøkt. 

Er området 
bebygd/delvis 
bebygd/ 
ubebygd 

Bebyggelse for Langhus hagesenter. 
Ingen bebyggelse i dag på foreslått adkomstvei sørfra. 
 

Potensiell 
konflikt med 
annen arealbruk 
eller aktivitet 

Langhus hagesenter var i forbindelse med reguleringsplan for 
Follobanen planlagt flyttet til regulert næringsareal BN på østsiden av 
Langhusveien, nærmere Kvakestad gård. Hagesenteret ønskes 
imidlertid fortsatt lokalisert der det er i dag. 
Arealet der hagesenteret ligger i dag ble regulert til LNFR (L1). L1 
omfatter hagesentervirksomhet med tilhørende anlegg.  
 
Deler av arealet er regulert til baneformål (JA). Follobanen er ferdig 
bygget forbi hagesenteret, og delen av regulert baneformål som i dag 
benyttes av hagesenteret og ikke benyttes til baneformål, er foreslått 
innlemmet i arealinnspillet. «Baneformål» brukes i dag til både 
utendørs lagring og transport av varer til hagesenteret. Arealer 
«innenfor eiendomsgrensen» ble regulert kun midlertidig til 
baneformål og var ifølge grunneier forutsatt tilbakeført til 
eiendommen. 
 



 

 

Også dam registrert som naturtype er tatt med i arealinnspillet. 
Dammen er regulert til baneformål, men har blitt flyttet, og den 
ønskes bevart som del av en ev. regulering av hagesenteret. 
Vanninnsig til dammen kommer fra oversiden av Langhusveien og 
renner videre under jernbanen. Derfra renner bekken nord-vest, 
krysser Gamle Kongevei hvor det er en steinhvelvbro. Både vanninnsig 
og vannavrenning må hensyntas da dammen er hovedvannkilde for 
virksomhetens vanningsbehov. 
 
Foreslått ny veiadkomst vil berøre sikringssone over jernbane. Tiltak 
må iht. reguleringsbestemmelsene avklares med Bane NOR. 
 
Forslaget om fortsatt hagesenter på arealet vurderes utover dette ikke 
å medføre noen konflikter. 
 

Samfunnsforhold 
 
Overordnede 
føringer 
Er innspillet i 
tråd med 
kommunens 
arealstrategier 
gjengitt i plan-
programmet? 

 
Kap. 4.3 Lokalisering av næringsvirksomhet: 
 
«B: Virksomheter med mange ansatte og besøkende skal lokaliseres i 
områder med høy kollektivtilgjengelighet og med regulert P-mulighet». 
 
«C. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros, transport og 
industri skal lokaliseres på strategisk viktige arealer nær riksveinettet». 
 
Fra busstopp Kvakestad til Langhus hagesenter er det ca 500 m langs 
gs-vei.  
Langhus hagesenter har få ansatte, men har en del storvarer som 
medfører at handel til dels blir bilbasert. Det vil bli regulert inn P-
plasser i en ev. detaljreguleringsprosess. 
 
Kap. 5.1 Kommunens arealstrategier: 
 

1. Kort avstand til høyfrekvente bussruter. Punktet er ellers ikke 
relevant.  

2. Ikke relevant.  
3. Ikke relevant.  
4. B-C virksomhet. Kort vei til både Ski sentrum og Langhus 

sentrum 
5. Næring, ikke bolig og derfor ikke relevant.  
6. Markagrensen endres ikke.  
7. Området har god tilgang til g/s-forbindelser, både til Ski og 

Langhus stasjon.  
8. Dam registrert som naturtype ligger i arealet. Hensynssone 

vilttrekk i kommuneplanen berøres av sørlige del av 
atkomstvei. Ingen vassdrag i eller nært inntil. 



 

 

9. Forslaget berører ikke dyrka jord.  
10. Folkehelse og samfunnssikkerhet – ingen vesentlige 

risikomomenter sees. 

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

Næring, og derfor ikke relevant. 
 

Transport-
behov, kollektiv-
dekning 
- Innenfor 1 km 
fra Ski eller 
Kolbotn stasjon? 
- Høyfrekvent 
busstilbud (hvor 
hyppige 
avganger)? 

 
Arealet ligger 

• kort vei til eksisterende bussholdeplass ved Kvakestad i 
Langhusveien. Her stopper buss 510 hvert 10. minutt, og reisetiden 
til Ski stasjon er 7 minutter. 

• ca 1,1 km fra Langhus stasjon og ca 3 km fra Ski stasjon. Fra 
Langhus st. går det lokaltog mot Ski/Oslo to ganger pr time. 

 
 

Trafikksikkerhet 
og trafikk-
mengde, 
trafikale 
konsekvenser 
-Atkomst løsning 
- Avstand til 
offentlig vei og 
gang- og 
sykkelvei 

Forslag til adkomst er fra nytt kryss på Langhusveien som ble regulert i 
reguleringsplan for Follobanen i 2012, men er ikke bygget.  
 
Det er offentlig gang- og sykkelvei i Langhusveien.  
 
Se også punkt om trafikk u der «Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet» nedenfor. 
 

Nærmiljø og 
lokalsamfunn 
- Avstand til 
dagligvare og 
tjenester 
- Avstand til 
møteplasser 
(formelle/ 
uformelle) 
- Hvilke 
målgrupper 

 
Målgruppe er alle som handler på hagesenter.  
 
 



 

 

retter tiltaket seg 
mot? 
- Hvordan bidrar 
tiltaket til 
utvikling av 
lokalsamfunnet? 

Barn og unges 
oppvekstvilkår 
Mulighet for lek, 
sikkerhet og 
trygghet 

Lite relevant for næringsvirksomhet. 

Teknisk 
infrastruktur 
Vann, avløp, 
overvann, el-
forsyning, 
ledningsnett 
(fjernvarme, 
fiber) og 
renovasjon 

Langhus hagesenter har VA , el og annen nødvendig infrastruktur i dag.  
 

Avstand til 
offentlige 
tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgs-
boliger/ 
sykehjem 

Lite relevant for næringsområde. 
 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 

Flom og 
overvann 
- Arealer til 
flomveier 
- Medfører 
tiltaket endring 
av flomveier? 
- Overvanns-
anlegg (over-
ordnet 
beskrivelse) 

Det er ingen bekker eller vassdrag i eller langsmed arealet, og arealet 
er ikke flomutsatt. Oppstrøms ligger Langhusveien og nedstrøms ligger 
jernbanen. Overvann drenerer til bekken langs Hilda Langhus’ vei og 
videre til Dalsbekken. 
 
Forslaget medfører i utgangspunktet ingen endringer av flomveier i 
forhold til dagens situasjon. 
 
Overvann skal håndteres i samsvar med krav i Nordre Follo kommune. 
 

Trafikk 
Vurdering av 
dagens trafikk-
situasjon og 
konsekvenser av 
økt belastning 

Forslaget medfører ingen endring av trafikkmengden til/fra Langhus 
hagesenter ift. dagens situasjon. 
 
Gjennomsnittlig ÅDT de to siste årene på tellepunktet ved avkjøringen 
til Kvakestad/Bane NOR riggplassen er 10 -11.000. 
ÅDT for sykkeltrafikk var 150 i 2020. 



 

 

Kilde: Vegvesen.no, trafikkdata. 
 
En del av dagens trafikk er i dag knyttet til Bane NORs riggplass og 
Follobaneutbyggingen. Denne vil forsvinne når banen står ferdig, og 
det er derfor usikkert om trafikken totalt vil øke. 
 

Miljø og naturressurser 
 
Forurensing og 
klimagass-
utslipp 
Fører tiltaket til 
støy og 
forurensing? 

Ingen endring ift. dagens situasjon.  
Det forutsettes at hagesenteret følger forurensningsloven og forholder 
seg til gjeldende støyretningslinje. 
 
 

Støy 
Ligger tiltaket 
innenfor gul eller 
rød støysone? 

Arealet ligger innenfor rød og gul støysone fra vei og bane (kilde: 
miljostatus.no). Hagesenter er ikke støyfølsom bruk. 

Grunnforhold 
- Ligger tiltaket 
under marin 
grense? 
- Er det registrert 
kvikkleire 
innenfor 
området? 
- Ligger tiltaket i 
hellende 
terreng? 
- Medfører 
tiltaket endringer 
av 
grunnvannstand? 
- Forurenset 
grunn i området 

Området ligger under marin grense og arealet ligger i svakt hellende 
terreng. 
 
Det er gjennomført en rekke grunnundersøkelser i området som følge 
av Follobaneprosjektet. Det er ikke kjent at det er registrert kvikkleire 
på arealet.  
 
Der ny adkomstvei er planlagt kan det sees fjell i dagen, men 
grunnforholdene må utredes nærmere i en ev. reguleringsplanprosess. 
 
Ingen endringer i grunnvannsstand forventes. 
 
Det er ikke registrert forurenset grunn i området (kilde: 
miljostatus.no).  

Naturressurser 
(oppgis i m2) 
- Medfører 
tiltaket om-
disponering av 
dyrka mark/ 
dyrkbar mark/ 
skog? 
- Berører tiltaket 
myr eller 
våtmarks-
områder? 

Innspillet medfører ingen omdisponering av dyrka jord. 
 
2 daa dyrkbar jord ligger i traseen for planlagt ny adkomstvei (kilde: 
NIBIO Kilden. Se også illustrasjon nedenfor). 
 
Ingen omdisponering av myr eller våtmarksområder. 



 

 

 
 

Naturmiljø 
(natur-
mangfold) 
Hvordan berører 
tiltaket 
naturverdier, 
arts-
observasjoner og 
vilttrekk? 

En naturtype i form av dam er registrert helt nord i området. I 
dammen er det registrert småsalamander. Det er ikke registrert andre 
rødlistearter innenfor arealet i Artskart. Nærmeste registreringer er 
fuglearter som sanglerke, vipe, gulspurv og åkerrikse ved Ensjø gård 
(kilde: Naturbase og Artskart).  
Foreslått adkomstvei berører vilttrekk (kilde: Kommunekart, natur og 
hensynssone vilttrekk i kommuneplanen).  
 

Vannmiljø 
- Hva er 
avstanden til 
bekk/ vassdrag? 
- Berører tiltaket 
100-
metersbeltet 
langs sjø og 
vassdrag? 
- Har tiltaket 
konsekvenser for 
drikkevannet? 
- Hvordan 
påvirker tiltaket 
vannmiljøet? 

Nærmeste bekk/vassdrag er med årssikker vannføring er Dalsbekken, 
3-400 meter unna. 
 
Tiltaket berører ikke 100-metersbeltet. 
 
Tiltaket skal ikke medføre konsekvenser for nærmeste 
drikkevannskilde, som er Gjersjøen ca. 4 km nedstrøms. 
 
Tiltaket skal ikke påvirke vannmiljøet.  
 
 

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Ingen friluftsområder berøres. Arealet ligger klemt mellom 
Langhusveien og jernbanen, er støyutsatt og svært dårlig egnet til 
rekreasjon. 



 

 

Berører 
planforslaget 
frilufts-områder, 
grønn-struktur, 
turområder og 
turstier? 

 
 

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
landskap 
- Berører tiltaket 
bevaringsverdige 
bygg og 
kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner? 
- Berører tiltaket 
historiske steder 
og veier? 

Foreslått adkomstvei berører tidligere registrert arkeologisk 
kulturminne Roaas bosetting- og aktivitetsområde ID 138424. 
Kulturminnet er utgravd og frigitt i forbindelse med etablering av 
Follobanen (kilde: Kulturminesok.no) 
 
Ingen SEFRAK-bygg, historiske veier eller steder berøres.  
(kilde: Kommunekart, kartlag kulturminner) 
 
 

Eventuelle andre vurderinger? 
Ingen. 
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