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1.Bakgrunn for saken 

Sakens forhistorie 
Planområdet er regulert med formål boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting 
i gjeldende Kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027. 
  
Det foreligger en overordnet reguleringsplan for Heggum - Jaksland (SAK 0091/02) 
vedtatt 18.11.2002. 
 
I gjeldende reguleringsplan Heggum - Jaksland (SAK 0091/02) er det krav om at det skal 
lages en bebyggelsesplan. I og med endringer i plan- og bygningsloven i 2008, må 
planområdet detaljreguleres, da bebyggelsesplan har utgått som plantype.  
Gjeldende plan er fra 2002. 
 
I planforslaget for Jakslandåsen, plan-ID: 2018023, foreslås formål som avviker noe fra 
regulert formål i kommuneplanen for Røyken 2015-2027. Det foreslås omdisponering av 
arealet nord i planområdet (felt BF1), med formål offentlig eller privat tjenesteyting til 
konsentrert småhusbebyggelse. Siden oppstartsmøte i 2018 har det vært positiv 
innstilling fra kommunen om å se feltet i sammenheng med omkringliggende boligfelter, 
da bl.a. behovet for barnehage ikke lenger var aktuelt fordi kommunen ønsket å plassere 
fremtidige barnehager i sentrumskjernen av Røyken. Formålsendring og varsling av 
planen ble godkjent av Røyken kommune i 2019 til ikke å utløse krav til 
konsekvensutredning. 
 
Det ble avholdt dialogmøte mellom forslagstiller og kommunen den 30.06.2020, der 
tiltakshaver presenterte status og endringer i forslag til ny detaljregulering for området. 
Kommunen kom med tilbakemeldinger om at det ikke er sikkert at felt BF1 kan reguleres 
til konsentrert småhusbebyggelse, men må vurderes i behandling av detaljreguleringen. 
Tiltakshaver har arbeidet med planforslag for hele planområde, inkludert felt BF1, siden 
bestilling av oppstartsmøte i januar 2018. På bakgrunn av dette har forslagstiller levert 
innspill til ny kommuneplan, det skal anses for ryddighetens skyld.  
 
Det stilles rekkefølgekrav til utvidelse av bro over E134 (Rv23) både i denne 
reguleringsplanen og i reguleringsplanen for Gr/br.nr 65/1, 68/15 og 68/21 – 
Jakslandåsen, som er under behandling. Det forutsettes at eksisterende bru erstattes 
med en ny kontinuerlig bru med to kjørebaner og fortau som sikrer tilstrekkelig areal til 
prosjektet «Rv. 23 Bjørnstad – Auvi – Dagslett – midtrekkverk». Forslagstillere for begge 
detaljreguleringene har positiv dialog med Statens vegvesen vedrørende løsning for ny 
brutrasè i nord over E134 (Rv23). Der er enighet om å oppføre en permanent bro over 
E134 (Rv23). Bruen sikres opparbeidet iht. intensjon i vedtak fra Formannskapet 
09.10.2018. Vedtaket har følgende ordlyd; 
 
«Før det kan åpnes for bygging av nye boliger i området Heggum/Jaksland, herunder 
Jakslandsveien (syd for Rv23), Jakslandsåsen og Christian Lingsomsvei, må ny bro over 
Rv23 (E134) med to kjørefelt og fortau, samt fortau i Christian Lingsomsvei vil være 
opparbeidet». 
 
Det ble i formannskapsmøtet den 14.05.2019 videre fattet vedtak om at utbygger kunne 
gå videre med utarbeidelsen av planforslag for området, forutsatt at utbygger finansierer 
nødvendig infrastruktur. Dette er sikret i rekkefølgekrav. 
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Saksgang hittil 
• Oppstartsmøte ble avholdt 20.02.2018på vegne av Jakslandåsen AS c/o NRE 

Norway AS. 
• Varsel om planoppstart for detaljregulering Jakslandåsen ble kunngjort 

28.05.2018 i Røyken og Hurum avis og på Røyken kommunes nettsider. I tillegg 
ble det sendt ut brev til berørte parter, offentlige instanser og naboer i henhold til 
mottatt naboliste. 

• Dialogmøte 1 med kommunen ble avholdt 15.10.2018   
• Dialogmøte 2 med kommunen ble avholdt 18.10.2019 
• Dialogmøte 3 med kommunen ble avholdt 02.03.2020 
• Dialogmøte 4 med kommunen ble avholdt 30.06.2020 
• Dialogmøte 5 med kommunen ble avholdt 15.09.2020 
• Dialogmøte 6 med kommunen ble avholdt 11.01.2020 
• Planforslaget ble politisk behandlet i utvalg for plan og byggesak 28.04.2021 
• Planforslaget ble politisk behandlet i formannskapet 04.05.2021 
• Dialogmøte 7 med kommunen ble avholdt 01.06.2021. Møtet resulterte i omforent 

forståelse for innhold og omfang av innarbeidelse av vedtakspunktene, som ble 
fattet ved politisk behandling for planforslaget, før det legges ut til offentlig 
ettersyn. 

 
Medvirkning 
Det ble varslet planoppstart av planarbeidet som ble lagt ut til offentlig ettersyn 
28.05.2018 i Røyken og Hurum avis og på Røyken kommunes nettsider. I tillegg ble det 
sendt ut brev til berørte parter, offentlige instanser og naboer i henhold til mottatt 
naboliste. Se for øvrig liste med innkomne forhåndsuttalelser i kap. 7. 
 
 
2.Planstatus og rammebetingelser 

Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / Statlige planretningslinjer/-
bestemmelser 
  
Plan- og bygningsloven (2019): fastsetter de formelle rammene som planen er utarbeidet 
innenfor. 
 
Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014): 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Mulighet for 
overgangen mellom ulike transportformer skal lettes ved kollektivknutepunkt, det 
omfatter gående, syklende og bevegelseshemmede.  
 
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på 
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggings-press 
bør det legges til rette for tilstrekkelig boligbygging og arealutnyttelse utover det som er 
typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lokalklimatiske forhold, lysforhold og 
miljøkvalitet tillegges vekt.   
 
Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta 
hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet. 
 
Kommentar: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging tilsier en tett utbygging ved knutepunkt. Planforslaget muliggjør 
planlagt utvikling av Røykenområdet, med økt fortetting og økt bruk av kollektivtransport 
samt sykkel og gange. Det tilrettelegges for at det skal være enkelt å ferdes som 
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fotgjenger eller syklist både innad i planområdet og med forbindelser til tilbud og 
tjenester med trygge gang- og sykkelveier. Det er gangavstand til skole, matbutikk, 
aktivitetstilbud, skoler, barnehager og stoppesteder for buss og tog. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene  
(2009): Legger føringer for å stimulere til at kommunene, herunder fylkeskommunene 
gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til 
reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen 
skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. 
 
Kommentar: Nytt boligområde på Jakslandåsen vil bidra til fortetting og styrking av 
Røyken som et viktig prioritert større tettsted i kommunen. Fortettingen i nær tilknytning 
til definert sentrumsområde i Røyken bidrar til redusert transportbehov og rasjonell 
infrastrukturutbygging. Det tilrettelegges for mindre antall parkeringsplasser enn 
kommuneplanen krever, dyrkningsarealer for beboere, samt legges vekt på bruk av 
miljøvennlige materialer og bevaring av naturområder. Planforslaget tilrettelegger for 
elektrisk mobilitet ved å etablere et sentralt ladepunkt og vedlikeholds punkt midt i 
planområdet, slik at det er godt tilgjengelig for alle, samt nærliggende grønn 
turforbindelse for utfartsparkering. Alle boenheter tilrettelegges i tillegg for lading av el- 
bil, i tillegg vil de største samlingsplasser/lekeplasser bli etablert med ladepunkter for el 
sykkel og el sparkesykkel. 
 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008): Formålet med denne rikspolitiske 
bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for 
etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og 
tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå 
en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem 
som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust 
by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene.   
 
Kommentar: En boligutvikling på Jakslandåsen bidrar til å styrke sentrumskjernen i 
Røyken, bla. ved økt innbyggertall som genererer til økt bruk av allerede etablerte tilbud 
og tjenester. Myke trafikanter skal prioriteres og effektiv arealbruk legger grunnlag for 
økt liv i tettstedet og bedret kollektivtilbud. Ved å endre formålsområdet fra offentlig og 
private tjenesteyting til bolig vil det styrke sentrum da det flytter disse yrkene til 
sentrum. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, (1995). 
Formålet med denne rikspolitiske retningslinjen er å; 

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser 
i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. 

• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt 
med andre hensyn/interesser. 
Det skal sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet.  
 

Kommentar: Hensynet til barn og unge ivaretas bl.a. gjennom opparbeidelse av gode og 
varierte uterom og tilrettelegging for trygge gang- og sykkelanlegg. Gående og syklende 
prioriteres ved etablering av fortau og gangstrøk. Nye gangforbindelser etableres 
gjennom planområdet. Det er avsatt areal til grøntareal, lekeplasser, gangstrøk og 
fortau, og trafikksikker adkomst fra boligene.   
Uterom av varierende størrelse og utforming tilrettelegges for opphold og aktivitet til 
ulike tider av døgnet og året. Prosjektet tilrettelegger for varierte lekeplasser for ulike 
aldersgrupper og med et bredt spekter av aktivitetstilbud. Planområdet ligger også i 
gåavstand til Røykenbadet, fotballbaner og skole med tilhørende aktivitetstilbud. 
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Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994): For å oppnå målene, må det 
legges særlig vekt på å gi grunnlag for å: 

• Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. 

• Sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene. 
• Sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær 

befolkningskonsentrasjoner. 
• Sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes 

nedbørfelt som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets 
verneverdi. 

• Sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot 
nedbygging der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket. 

 
Kommentar: Det er utført flomberegning og flomsonekartlegging av Sandvadbekken som 
grenser til planområdet i vest, stedvis går bekkeløpet også inn i planområdet.  
Beregningene er utført for en 200 – års flom med 40% klimatillegg og TEK17. 
For å ivareta bebyggelsen er det lagt inn hensynssone for flomfare (H320). Innenfor 
sonen tillates ikke bebyggelse under kote 116 moh. i henhold til VA- rapport.  
Foreslått boligbebyggelse forholder seg til kravet i Røyken kommunedelplan om 50 m 
byggeavstand til elvekant bekk.  
Det er gjennomført arkeologiske registreringer i regi av Viken fylkeskommune og det er 
ingen kulturmiljøer innenfor planområdet. Det er et SEFRAK registrert bygg, men bygget 
ser ut til å være fjernet og nytt bygg er oppført. Dette er ikke utført av tiltakshaver. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (1985): Retningslinjene skal legges til 
grunn for all planlegging etter plan- og bygningsloven. Formålet med disse rikspolitiske 
retningslinjene er å: 

• Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling mot et stadig 
mer universelt utformet samfunn. 

• Klargjøre det offentliges ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i 
planleggingen av byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. 

• Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og 
som samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. 

• Legge særlig vekt på å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. 
• Styrke fylkeskommunens og fylkesmannens muligheter for innspill og 

medvirkning. 
 
Kommentar: Jakslandåsen skal fungere som et boligområde for alle kommunens 
innbyggere. Det vil stilles krav til god tilgjengelighet og brukbarhet for alle. Felles 
utearealer opparbeides med en tydeliggjøring av UU tilpasning. Konkrete kvalitetskrav 
innarbeides i bestemmelser. Boligområdet er i et bratt terreng, så derfor er det viktig at 
det er tydeliggjort hvilke arealer og størrelsen på disse som er UU-tilpasset.  
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) (2009): 
Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, 
også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og 
i fremtiden. 
 
Kommentar: Naturmangfoldet blir ivaretatt med hensynssone bevaring naturmiljø (H560) 
i vest, for å ivareta ravinelandskapet. Bebyggelsen er plassert ved de områdene innenfor 
planområdet som er minst ivaretatt og har allerede stor grad av bearbeidet terreng. 
Ferdsel kanaliseres innad i planområdet med et nettverk av opparbeidede forbindelser og 
snarveier, slik at ferdsel i minst mulig grad berører naturmangfoldet i vest. Det er også 
stort fokus på å opparbeide gode og varierte uterom i planen som bidrar til at folk vil 
oppholde seg på de opparbeidede plassene.  
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (2012): Formålet med 
denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger 
støyproblemer gjennom å: 

• Anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt 
eksisterende støykilder synliggjøres. 

• Gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør 
etableres, og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak. 

• Gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse 
lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager. 

 
Kommentar: Planforslaget vil ikke påføre eksisterende bebyggelse støy som ligger over 
grenseverdiene.  
 
Kommuneplan/kommunedelplan  
Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Røyken: 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel (fig.1) regulert med formål fremtidig 
boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting. 
 
Kommentar: På bakgrunn av kommunesammenslåing og ny arealdel under arbeid for nye  
Asker kommune, beskrives det her avvik iht. gjeldende kommuneplan for Røyken 2015-
2027. Ny arealdel er under arbeid, og i påvente av denne er planforslaget foreløpig 
avvikende fra gjeldende kommuneplan.  
Planforslaget sammenlignes også med Asker kommune sin gjeldende kommuneplan og 
anser det fornuftig å se disse to kommuneplanene i sammenheng nå når stedene er blitt 
én kommune. 
 
Planforslaget foreslås med endrede krav ift. MUA, lekeareal, parkering og interne 
veier/veinorm. 
I tillegg foreslås det i nordre del av planområdet å endre formål fra offentlig eller privat 
tjenesteyting til konsentrert småhusbebyggelse, med bakgrunn i at det tidligere er 
kommunisert fra kommunen at det ikke er behov for bla. barnehage på tomten.  
Det henvises forøvrig til trafikkrapport der det beskrives at offentlig formål i form av 
barnehage vil generere betydelig mer trafikk enn boligformål. Utvikling av feltet til bolig 
vil også skape et mer helhetlig boområde, med korte avstander til både sentrum med 
servicefunksjoner, barnehage, skole og fritidsaktiviteter. 
 
Det foreslås også omdisponering av areal fra boligformål til grøntarealer i vest og fra LNF 
til boligformål i sørøst. Omfordeling av grøntområder i planen vil tilføre ca. 10 800 m2 
mer grøntareal i planområdet. Boligformålet trekkes betydelig tilbake fra hovedravinen 
med ytterligere 45 meter og avstanden til bekken er nå opp mot 95 meter, da dette 
området iht. naturmangfoldsrapporten innehar en mer verdifull naturtype. Arealbyttet 
fører til en økning i naturområder med ca. 44% innenfor planområdet og forslagstiller ser 
derfor på omdisponeringen som fornuftig og i tråd med intensjonene i Asker kommune 
sin sammfundsdel, dette fremgår detaljert i kap.4, under Grønnstruktur, friområder, LNF 
(jord og skogbruk) i planbeskrivelsen.  
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Fig 1. viser gjeldende kommuneplan med 
utsnitt av planområdet i kontekst til 
omkringliggende planer. 

Fig.2 viser formålene planområdet er regulert til i 
kommuneplanen. Rosa er offentlig eller privat 
tjenesteyting, gul er bolig og grønn er LNRF. 
 
 

 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Asker 2020-2032: 

 

Iht. kommuneplanens 
samfunnsdel for Asker 2020-
2032 skal Asker utvikles som en 
flersenterkommune med en 
definert senterstruktur. Asker 
sentrum er sentrum i 
kommunen. Lokalsentrene er 
Tofte, Sætre, Spikkestad, 
Røyken, Slemmestad, Heggedal, 
Holmen, Vollen og Dikemark. I 
tillegg finnes en rekke 
nærsentre. 
Røyken er dermed et prioritert 
utviklingsområde der det åpnes 
for vekst i kommuneplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 viser Røyken markert som 
prioritert større tettsted i 
kommunen. 
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Kommentar: Planforslaget er i tråd med flere mål og strategier i kommuneplanens 
samfunnsdel for Asker 2020-2032. Disse listes opp punktvis under; 

 
• Innspillet er i tråd med planlagt utbygging i nye Asker kommune, der Røyken er 

planlagt som et av lokalsentrene i kommunen. Røyken er av den grunn et 
prioritert utviklingsområde iht. kommuneplanens samfunnsdel, der det åpnes for 
vekst. Dette er i samsvar med beskrivelsen i Kommuneplan for Asker 2020-2032 
samfunnsdelen, der beskrives utvikling av lokalsentrene slik; 
“Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen. Sentrene bygges 
opp rundt allerede eksisterende private og offentlige servicetilbud, og skal være 
gode lokale møteplasser nært eksisterende kollektivtilbud. Ved å utvikle rundt 
kollektivknutepunkter reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til 
arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud.” 

 
• Det aktuelle planområdet ligger mindre enn 1km fra sentrum av Røyken og har 

dermed kort avstand til både tog- og bussforbindelser, som også gjør det 
attraktivt for pendling mot Asker og Oslo. I tillegg er det lett å ferdes lokalt som 
myk trafikant til både skoler og barnehager. Infrastruktur som vei og samferdsel 
er allerede etablert. Foreslått boligutbygging vil være helt i tråd med 
samfunnsdelens intensjoner og et svært godt egnet område for utvikling ift. korte 
avstander til omkringliggende tilbud og allerede etablert infrastruktur. 
Dette er i tråd med mål i samfunnsdelen, der følgende fremgår;“Asker kommune 
er arealmyndighet med ansvar for at framtidig vekst genererer minst mulig behov 
for personbiltransport. Bolig- og arbeidsplassvekst i områder uten kollektivtilbud 
har direkte innvirkning på trafikkbildet og gir økte køer på hovedveinettet. Asker 
kommune har derfor definert en tydelig senterstruktur og prioriterte 
vekstområder. Framtidig transport- og arealplanlegging må omfatte hele 
kommunen og tilrettelegge for langsiktige løsninger. Boligfelt må ligge der det er 
god tilgang til senterstruktur, service og kollektivtransport. Løsningene skal være 
økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige. Det regionale samarbeidet er 
nødvendig for å sikre de langsiktige samfunnsinteressene.” 

 
• Planen vil være økonomisk bærekraftig, ift. å få til et større spekter av variasjon 

innenfor planområdet, og dermed et større mangfold av både boligtyper og 
brukergrupper. Det er mangel på mindre boenheter tilrettelagt for en eller to 
personer, målet er å få til et område på tvers av generasjoner med boliger i ulike 
størrelser, tilrettelagt for mangfold. Dette er også i samsvar med beskrivelse i 
Kommuneplan for Asker 2020-2032 samfunnsdelen, der følgende fremgår: 
“Stadig flere husholdninger består av kun en til to personer. Dagens 
boligsammensetning samsvarer ikke med denne utviklingen. For å sikre en god 
balanse må det bygges flere mindre boliger. Det er ønskelig at flere 
førstegangsetablerere og lavt lønnsgrupper får mulighet til å etablere seg i 
kommunen.” 
“Asker kommune skal tilrettelegge for en variert boligsammensetning som bidrar 
til gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn.” 

 
• Prosjektet har stort fokus på gode felles utearealer med variert tilbud og 

aktiviteter som egner seg for alle generasjoner. Det skal etableres gode 
møteplasser tilrettelagt for samvær og livsutfoldelse på tvers av alder, økonomi 
og kultur. Dette er i tråd med intensjonene i Kommuneplan for Asker 2020-2032 
samfunnsdelen, der følgende fremgår: “Tettstedsutviklingen skal tilrettelegge for 
tilhørighet og gode innvendige og utvendige møteplasser for innbyggere, frivillige 
og næringsliv. Innbyggertorgene, så vel som barnehager, skoler og kultur- og 
idrettsanlegg, blir viktige møteplasser i lokalsentrene. Alle innbyggere skal ha 
gode bolig- og leveområder, tilrettelagt for samvær og livsutfoldelse på tvers av 
alder, økonomi og kultur, slik at helsefremmende forhold som trygghet, 
livsmestring og fysisk aktivitet utvikles.” 
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Temakart differensiert bebyggelse (vedlegg til KP): 
 

 

I henhold temakart med soner for 
differensiert bebyggelse, som er et 
vedlegg til gjeldende kommuneplan 
for Røyken 2015-2027, er 
planområdet beliggende i sone B og 
C. Disse er innunder § 7 
Byggeområde for bolig i 
kommuneplanen, med kategori B1a 
som tilsier frittliggende 
småhusbebyggelse (ene- og 
tomannsboliger) og B2 som tilsier 
konsentrert småhusbebyggelse 
(rekkehus, kjedehus og 
flermannsboliger inntil 7 meter 
gesims). De ulike områdekategoriene 
har egne krav ift. utnyttelse, høyde, 
MUA, lekeareal og parkering. Dette 
fremgår i kommuneplanens 
bestemmelser § 7. 
 

Fig.4. viser utklipp av temakart med soner for differensiert bebyggelse, planområdet er vist 
innenfor sort ramme. Og er lokalisert innenfor sone B og C. 
 
Kommentar: Sonekartet vist i figur over, er førende for hvilken type bebyggelse som kan 
etableres. Temakartet er del av kommuneplan for tidligere Røyken. I planforslaget er 
også en del av sone C foreslått med konsentrert småhusbebyggelse. Resten av 
planområdet innenfor område C er foreslått med eneboligbebyggelse.  
 
Innenfor sone B skal det i henhold til kommuneplanen for gamle Røyken reguleres med 
boligkategori B2, som innebærer en utnyttelse på maks 30% BYA. Innenfor sone C skal 
det bebygges med boligkategori B1a, som innebærer maks 25%BYA. Tilnærmet halve 
planområdet ligger innenfor område C tilsvarende 25% utnyttelse. Dvs. at tilnærmet 
halvparten av arealet i planforslaget er regulert med 25% utnyttelse, og resterende 
maksimalt 30%. (I likhet med boligkartet sammenlignes her hvor mye av tomtearealet 
som tilrettelegges for en gitt utnyttelse). 
 
Dette betyr at planforslaget som en helhet kun har gjort en omfordeling innad i 
planområdet ift. utnyttelsesgrad og er overordnet i tråd med boligkartet i 
kommuneplanen i gamle Røyken kommune.  
Omfordelingen av plasseringen av bebyggelsen er gjort med bakgrunn i stedets karakter, 
slik at bebyggelsen i større grad tilpasser seg terrenget på tomten og oppfyller gode 
felles uteoppholdsarealer til fordel for alle.  
 
Etter forslagsstillers syn er etablering av en høyere andel konsentrert bebyggelse 
forenelig med intensjonene i Asker kommunes samfunnsdel. Røyken ligger som et 
prioritert utviklingsområde i samfunnsdelen, og planforslaget vil derfor svare opp 
intensjonene i samfunnsdelen godt. Planområdet ligger mindre enn 700 meter fra 
togstasjonen, og ca. 300 meter fra Røyken sentrum, som gjør området attraktivt for 
pendling Asker/Oslo. Det er i tillegg enkelt å ferdes som myk trafikant i området, med 
gode gang- og sykkelforbindelser til attraktive målpunkter i området, samt skoler og 
barnehager.  
 
I henhold til etterspørselen i området, er det også behov for mer kompakte boformer, 
tilpasset eldre, mindre familier, enslige forsørgere mv. Forslagstiller mener at prosjektet 
vil være et fint og spennende tilskudd til området, og vil skape et godt og mangfoldig 
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oppvekstmiljø. Dette svarer godt opp intensjonene i samfunnsdelen, som sier at;  
«Asker kommune skal tilrettelegge for en variert boligsammensetning som bidrar til gode 
og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn». 
 
Gjeldende regulering  
Det foreligger en overordnet reguleringsplan for Heggum - Jaksland (SAK 0091/02) 
vedtatt 18.11.2002. Denne reguleringen viderefører formål fra Kommuneplanen.  
Området er regulert (se plankart i fig.5 under) med følgende formål; 
Byggeområde for boliger med tilhørende anlegg (feltene A1, A2, B1, B2, B3 og B4).  
Offentlige trafikkområder: Kjørevei (V1, V2, V3 og V4) Gang- og sykkelvei (GS1 og GS2). 
Spesialområde: Friluftsområde (feltene SF1 – SF7) 7. Fellesområder Lekeplasser (F1 - 
F13). Fellesområder: Frittstående parkeringshus (FG1 og FG2) Felles avkjørsel (FA1-
FA5). 
Kombinerte formål: Byggeområde for allmennyttig formål (grendehus/barnehage) og 
Fellesområde for ballplass med tilhørende lekearealer (BF1). 
 
Kommentar: I hovedsak foreslås det en omdisponering av formål i forhold til tidligere 
plan. Dette går i hovedsak ut på omdisponering av grønt- og boligformål, samt endring 
av internt infrastruktursystem.  
I gjeldende regulering (Heggum - Jaksland (SAK 0091/02) vedtatt 18.11.2002) er i 
tillegg hele planområdet inkl. felt A1 og A2, (se plankart under) planlagt med 300 boliger 
og i tillegg offentlig- og privat tjenesteyting på felt BF1. Det tillates iht. bestemmelsene § 
5.1, i gjeldende regulering, følgende boligtyper og antall enheter på de ulike feltene;  
 
 

 
Tabellen er hentet fra bestemmelsene til gjeldende regulering, Heggum – Jaksland. 
 
 
Ut av de 300 boenhetene som er regulert, er det per nå (2020) bygget ut 26 boenheter 
på felt A1 og 31 boenheter på felt A2. Dette muliggjør 243 flere boenheter og i tillegg 
offentlig- og privat tjenesteyting i det aktuelle planområdet, (se plankart under med 
stiplet avgrensning av nytt varslet planområde). 
 
I gjeldende kommuneplan er felt BF1 avsatt til offentlig- og privat tjenesteyting. 
Formålet vil bla. åpne for barnehage, kino, treningssenter, frisør, lekeland, servering, 
bevertning, restaurant og pub. En slik utvikling av feltet vil generere mer enn 10 ganger 
så mye trafikk til området og i tillegg tungtrafikk, enn hva forslaget som nå foreligger vil 
generere. 
 
I nytt planforslag er i tillegg prosjektet sterkt redusert fra mulige 243 boenheter til ca. 
150 boenheter, dvs. en reduksjon på ca. 38% ift. gjeldende regulering fra 2002, og i 
tillegg er det etter kommunens ønske ikke planlagt noe offentlig- eller privat 
tjenesteyting på området, hvilket også betyr en langt lavere trafikkgenerering for hele 
området. 
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Dersom en kun sammenligner ift. de resterende feltene innenfor planområdet, vil det 
allikevel etableres færre enheter i denne reguleringen enn det som var forespeilet i 
reguleringen fra 2002. Da var det regulert inn 185 boenheter på feltene B1-B4 samt en 
toetasjes barnehage med grendehus. Nå foreslås ca. 150 boenheter innenfor samme 
planområde, dvs. 19% reduksjon ift. gjeldende regulering Heggum – Jaksland (2002).  
 
 

 
Fig.5 viser plankart for gjeldende regulering av området Heggum – Jaksland.  
 
 

 
Fig.6 er utklipp fra Asker kommunes karttjeneste, der plankartet er lagt inn digitalt, her zoomet inn 
på denne detaljreguleringens planområde. 
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Aktuelle politiske vedtak  
 
Vedtak for detaljregulering for Jakslandåsen, gnr. 267/bnr. 16 mfl, i utvalg for plan og 
byggesak, 28. april 2021 samt formannskapsmøte 4. mai 2021: 
 

1. Kommunen vedtar forslag til detaljregulering for Jakslandåsen, gnr. 267/bnr. 16 mfl. 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 11-12  

 
2. Følgende forutsetninger innarbeides i planforslaget før saken sendes på høring:  
• Avvik fra kommuneplan for Røyken vurderes avklart parallelt med pågående 

kommuneplanrullering  
• Ravinelandskapet, spesielt sideravinene, skal ivaretas bedre og ravinelandskapet skal 

særlig vektlegges i en risiko- og sårbarhetsanalyse  
• Broen over E 134 skal være etablert før igangsettingstillatelse gis. Alternativt må 

forslagsstiller dokumentere bæreevnen til broen.  
• Terrengendringer som definerer maks avvik fra eksisterende terreng innarbeides som 

bestemmelse  
• Kvalitetskrav for utearealer og lekeplasser må suppleres  
• Fossilfri eller utslippsfri anleggsplass skal vurderes  
• Å tilrettelegge for ulike former for elektrisk mobilitet, for eksempel lading  

 
3. Til sluttbehandling skal følgende endres 

Hovedveien igjennom planområde skal opprettholdes i full bredde. Denne veien kan bli en 
fremtidig ringvei som tegnet inn i gjeldende kommuneplan fra tidligere Røyken kommune.  
 

 
I etterkant av behandling har forslagsstiller gjennomgått saksprotokoll fra behandling i 
utvalg for plan og byggesak, samt Formannskapet.  
Punktene er gjennomgått med fagkyndige og konsulenter i prosjektgruppen, og det 
vedlegges et eget notat til plansaken der bakgrunnen for notatet er å redegjøre for 
hvordan forslagstiller har svart opp punktene fra den politiske behandlingen, belyse 
bakgrunnen for valgene som er tatt i planprosessen, samt tydeliggjøre forslagsstillers 
imøtekommelse av punktene.  
 
Det ble gjennomført et nytt dialogmøte i etterkant av den politiske 1.gangsbehandlingen, 
dette møtet resulterte i omforent forståelse for innhold og omfang av innarbeidelse av 
vedtakspunktene, som ble fattet ved politisk behandling for planforslaget, før det legges 
ut til offentlig ettersyn. 
 
Utbyggingsavtale jfr. PBL § 17-2:  
Det er per i dag ikke fremforhandlet en utbyggingsavtale. I henhold til tidligere 
utbyggingsavtale med kommunen ble hele Auvikrysset til ca. 26.000.000, - bekostet mot 
at ytterligere bidrag til infrastruktur ble begrenset til maksimalt 30.000, - pr. enhet. 
Avtalen skal fremforhandles på nytt. 
Det er ikke varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtale kan 
ikke vedtas før vedtatt plan, forslagsstiller kan varsle oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale, og kan legges ut på offentlig ettersyn høsten 2021. 
 
Rekkefølgekrav:  
Det stilles rekkefølgekrav til utvidelse av bro over E134 (Rv23) både i denne 
reguleringsplanen og i reguleringsplanen for Gr/br.nr 65/1, 68/15 og 68/21 – 
Jakslandåsen, som er under behandling. Det forutsettes at eksisterende bru erstattes 
med en ny kontinuerlig bru med to kjørebaner og fortau som sikrer tilstrekkelig areal til 
prosjektet «Rv. 23 Bjørnstad – Auvi – Dagslett – midtrekkverk». 
Forslagstillere for begge detaljreguleringene har positiv dialog med Statens vegvesen 
vedrørende løsning for ny brutrasè i nord over E134 (Rv23). Der er enighet om å oppføre 
en permanent bro over E134 (Rv23). Bruen sikres opparbeidet iht. intensjon i vedtak fra 
Formannskapet 09.10.2018. Vedtaket har følgende ordlyd; 
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«Før det kan åpnes for bygging av nye boliger i området Heggum/Jaksland, herunder 
Jakslandsveien (syd for Rv23), Jakslandsåsen og Christian Lingsomsvei, må ny bro over 
Rv23 (E134) med to kjørefelt og fortau, samt fortau i Christian Lingsomsvei være 
opparbeidet». 
 
Det ble i formannskapsmøtet den 14.05.2019 videre fattet vedtak om at utbygger kunne 
gå videre med utarbeidelsen av planforslag for området, forutsatt at utbygger finansierer 
nødvendig infrastruktur. Dette er sikret i rekkefølgekrav. 
 
Som en politisk forutsetning for å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn ble det jfr. 
politisk vedtaksliste pkt. 3 stilt krav om at broen over E 134 skal være etablert før 
igangsettingstillatelse gis. Alternativt må forslagsstiller dokumentere bæreevnen til 
broen. Forslagstiller har sikret broen i rekkefølgebestemmelser og vedlegger notat 
Bæreevne eksisterende bruer, datert 28.05.2021, til innsendt planforslag, der dette 
sikres. 
 
Øvrige rammebetingelser  
VA norm 16.08.2020 
Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og 
påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Veilederen tar for seg de viktigste 
lover og forskrifter med betydning for VA opplistet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 
et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen. Denne normen inneholder 
de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til 
overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde 
anlegget. Den vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i 
kommunen. Et VA-anlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille 
kravene i Plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse 
skal planene også underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling.   
 
Kommentar: Planforslaget har kommentert og vurdert vann, avløps- og 
overvannshåndtering med bakgrunn i VA- norm og i samråd med Asker kommune. 
Rammeplan for VA belyser dette, og ligger som vedlegg til plansaken.  
 
Vei- og gatenormalen for Røyken kommune 25.8.2011:  
Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over 
Vegdirektoratets håndbok 017, Veg og gatenormaler. Vei- og gatenormen skal være 
tilpasset behovet for regulering og utbygging av det lokale veinettet (utenom riks- og 
fylkesveinettet). Det er derfor gjort lokale tilpasninger der dette har vært mulig og 
hensiktsmessig. Røyken kommune har ikke tidligere hatt egne vei- og gatenormer og har 
basert seg mye på Asker kommunes normer. 
 
Kommentar: Planforslaget har lagt veinormalen til grunn. Iht. vei- og gatenorm for 
Røyken (25.08.2011) stilles det krav om at hovedvei inn i planområdet skal være A - 
atkomstvei. B2 – boligvei utformes ulikt i Asker og Røyken. I Røyken skal det etableres 
fortau når det er mellom 30 – 50 boenheter, mens det i Asker ikke er en norm, her er det 
ikke krav til fortau på boligveier. Inntil 80 hovedbruksenheter som sløyfe i Asker for 
boligvei B2. 
Krav til A- adkomstvei i Røyken: veibredde 6m. Krav til B2-boligvei i Røyken: veibredde 
5m. Det foreslås derfor noen endringer.  
Standard på hovedvei inn i planområdet er foreslått som A- adkomstvei B2- boligvei med 
fortau på en side, dette gjelder for vei frem til T- kryss opp til eneboligområdene. 
Det foreslås B2- boligvei på de interne veiene i BKS feltene/ rekkehusområdene. 
Tiltak vi har lagt inn er snumulighet med bom slik at ikke sløyfen blir belastet med all 
trafikk inn på tunet. Trafikken kan skilles i to veier ved innkjøringen til området. 
Privatbiler kan ikke benytte hele sløyfen, men renovasjon/redning kan det. 
 
Til sluttbehandling har hovedveien igjennom planområde blitt opprettholdt i full bredde. 
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Denne veien kan bli en fremtidig ringvei som tegnet inn i gjeldende kommuneplan fra 
tidligere Røyken kommune.  
Forslagstiller anser det som mest hensiktsmessig for planforslaget å gjøre denne 
endringen i forkant av at planforslaget legges på offentlig ettersyn.  
I ny illustrasjonsplan og plankart er hovedveien gjennom planområdet utvidet til å 
opprettholde full bredde. Omlegging av veien resulterer i noen justeringer av boligfeltene 
mot syd hovedsakelig i felt BKS3. Det vil fra veien bli opprettholdt direkte adkomst til 
omkringliggende boliger. Dette for å unngå unødvendig infrastruktur tiltak ved ytterligere 
vei og infrastruktur i området. Dette vil skåne terrenget mest mulig og opprettholde så 
mye grøntareal som mulig i området. For å kompensere mot direkte avkjøring til veien, 
er bestemmelsene supplert med krav om at alle enheter i felt BKS3 må ha snumulighet 
på egen tomt. 
 
Sykkelstrategi med handlingsplan Røyken 2018-2020: 
Visjon og mål i sykkelstrategien er at Røyken innen 2020 skal ha status som sykkelbygd, 
der det oppleves trygt og attraktivt å sykle, og sykkel er innbyggernes foretrukne 
fremkomstmiddel. Hovedmål er at sykkelbruken i Røyken skal øke med 25 % innen 
2020.  
Delmål i sykkelstrategien til Røyken er; 

• Røyken skal få et godt tallgrunnlag på sykkelandel, trafikkstrømmer og 
sykkelulykker som kan brukes videre i sykkelplanleggingen.  

• Innbyggerne i sykkelbygda skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å 
sykle enn å bruke privatbil.  

• Flere daglige reiser til jobb, skole, butikk og fritidsaktiviteter skal tas med sykkel.  
• Antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker. Måleindikatorer 

er reisevaneundersøkelser blant kommunens innbyggere og kommunens ansatte 
samt ulykkesrapportering. 
 

Kommentar: Planforslaget tilrettelegger for forbindelser og opparbeidelse av fortau. 
Planforslaget er i tråd med å legge til rette for økt ferdsel for myke trafikanter. Det 
etableres trygge veier med fortau til skoler og barnehager og trafikksikre forbindelser til 
andre viktige målpunkt som fritidsaktiviteter og Røyenbadet mm. I tillegg legges det opp 
til stier/forbindelser innad i planområdet slik at det er lett å bevege seg trygt i nabolaget. 
 
Pågående planarbeid  
Privat detaljregulering for gnr.bn r.nr 65/1, 68/15 og 68/21 – Jakslandåsen er varslet 
igangsatt med utvikling av boligbebyggelse. 
 
Kommentar: Kommunen forutsetter at den nærliggende planen for gnr.bn r.nr 65/1, 
68/15 og 68/21 – Jakslandåsen, og vårt forslag til detaljregulering for Jakslandåsen 
planID:2018023 samkjører ift. å lage en helhetlig VA plan for området.  
 
I forbindelse med reguleringen av nytt boligfelt på Jakslandsåsen, lokalisert på sørsiden 
av E134 (Rv23), foreligger det et politisk vedtak i gjeldende regulering for Heggum-
Jaksland (SAK 0091/02), om at ny bruløsning over E136 (Rv23) skal inntas som 
rekkefølgebestemmelse til detaljreguleringen. Dette rekkefølgekravet blir nå gjeldende 
både i denne detaljreguleringen for Jakslandåsen planID: 2018023 og nærliggende 
detaljregulering for gnr.bn r.nr 65/1, 68/15 og 68/21 – Jakslandåsen. 
 
Kommentar: 
Asplan Viak har utarbeidet et nytt notat (vedlegg 14) som omhandler ny løsning, med 
forslag til utskiftning av 06-1333 Braaset bru over E134 (Rv23) med en utvidet og 
forlenget bru som tar hensyn til kommende behov for trafikk over brua og en fremtidig 
utvidelse av E134 (Rv23) under brua. Samt trafikkhåndtering i anleggsfasen. 
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Behov for konsekvensutredning 
Alt 1: Tiltaket faller ikke inn under forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke 
konsekvensutredes. 
 
Kommentar: Vurdering og tilbakemelding fra tidligere Røyken kommune til planoppstart 
var at det ikke var behov for konsekvensutredning. Det kom heller ingen kommentarer 
fra overordnede myndigheter om at planen utløste konsekvensutredning i 
varslingsperioden.  
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3.Beskrivelse av planområdet  

Eierforhold 
Grunneiere innenfor planområdet er Jakslandåsen AS for eiendommene med gnr.bnr. 
267/11, 267/16 og 265/144. 
Eiendommene med gnr.bnr. 267/17 eies av Veronica og Eirin Dalen Utengen, og 267/18 
eies av Lisbeth Larsen. 
Veiarealet med gnr.bnr. 267/20, 265/209, 268/22, eies av Asker kommune. 
Del av veiareal med gnr.bnr. 290/1 og 268/15 ligger også innenfor planområdet, dette er 
veiareal som eies av Asker kommune og staten. 
Se for øvrig lokalisering av de ulike eiendommene i kart under. 
Planområdet er til sammen ca. 129 daa. 
 

 
Fig.7 viser gnr.bnr. for de ulike eiendommene innenfor planavgrensningen. 
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Beliggenhet, størrelse og bruk 
Planområdet er en del av et større areal fra tidligere reguleringsplan for området 
Heggum-Jaksland. Det aktuelle planområdet som nå foreslås detaljregulert er vist stiplet 
på gjeldende plankart for Heggum- Jaksland reguleringen, se fig. 8 under.  

    
Fig.8 viser plankart for regulering Heggum- Jaksland (2002) med svart stipling som viser varslet 
planområde i forslag til ny regulering for deler av området. 
 
Planområdet avgrenses av Christian Lingsomsvei i nordøst og landbruks- og natur 
områder i vest og sør. Planområdet ligger ca.300 m fra definert sentrumsområde, sør for 
Røyken sentrum, i enn slakk skogkledd åsside i vestlig retning ned mot ett bekkeløp. 
Området er karakterisert ved en ravineskråning.  
Det aktuelle planområdets størrelse er på ca. 129 daa og er i gjeldende regulering, 
(Heggum – Jaksland, SAK 0091/02, vedtatt 18.11.2002), avsatt med formål; 
 

• Byggeområde for bolig med tilhørende anlegg (felt B1, B2, B3, B4),  
• Kjørevei (felt V1),  
• Friluftsområde (felt SF4, SF5, SF6), 

Lekeplasser (felt F4-F12),  
• Frittstående parkeringshus (felt FG1 og FG2),  
• Felles avkjørsel (felt FA3) 
• Kombinert formål byggeområde for allmennyttig formål (felt BF1).  

 
Planområdet er i hovedsak regulert til boligområde. Området er en utvidelse av 
eksisterende boligbebyggelse. 
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Området er i sin helhet relativt variert med flere forskjellige terreng- og 
vegetasjonstyper. Store deler av området bærer preg av fysisk påvirkning, både fra 
tidligere tider og fra i dag. Deler av området er anleggsområde, noe er hogd, noe er 
bearbeidet areal i gjengroing og noe er skog av forskjellig karakter. 
 
Omkringliggende områder/strøkets karakter 
Omkringliggende område har en landlig karakter preget av skog og jordbruk, med korte 
avstander til naturområder. Det er noe eksisterende småhusbebyggelse omkringliggende 
planområde, samt boligformål på naboområdet. Planområdet ligger i kort avstand til 
både skoler, barnehager og aktivitetstilbud. Røykenbadet ligger 300 m (ca. 5 min gange) 
og fra 650 m øst for planområdet ligger Røykenhallen, Røyken videregående skole, 
Røyken ungdomsskole og Midtbygda barnehage. 
 
Trafikk og veier 
Vei 
Hovedadkomst til planområdet er fra rundkjøring i Bråsetveien, med avkjørsel inn på 
Nordengveien som har broforbindelse over E134 (Rv23) til Christian Lingsomsvei som er 
hovedveien inn til området med avkjørsler som mater inn til nye utbyggingsområder.  
Det er opparbeidet sykkel- og gangforbindelser på en side i Christian Lingsomsvei.  
 
I forbindelse med utviklingen av Jakslandsåsen er det stilt rekkefølgekrav om 
oppgradering av broløsning over E134 (Rv23). Det forutsetter at eksisterende bru 
erstattes med en ny kontinuerlig bru med to kjørebaner og fortau som sikrer tilstrekkelig 
areal til prosjektet «Rv. 23 Bjørnstad – Auvi – Dagslett – midtrekkverk». Denne 
oppgraderingen vil gi området en mer trafikksikker vei især for de myke trafikanter til 
viktige målpunkter som sentrum, Røyken badet, skole, barnehage og togstasjonen.  
 
Kollektiv 
Det er relativ god kollektivdekning i nærheten til planområdet. 
Nærmeste busstopp ligger ved avkjørsel fra Bråsetveien og inn på Nordengveien, stoppet 
ligger ca. 50 m fra planområdet.  
Fra Røyken sentrum er det bussforbindelser til øvrige deler av kommunen og videre til 
Oslo og Akershus. 
 
Det er ca. 700m til togstasjonen i Røyken sentrum, 15 minutters gange og 5 minutter på 
sykkel fra planområdet.  
Dette gjør det attraktivt å velge kollektiv transport til nærliggende byer som eksempelvis 
Oslo og Drammen. Lokaltog fra Røyken til Asker tar 14 min og har to avganger i timen. 
Fra Asker går det tog både mot Drammen og Oslo hvert 10 min.  
Total reisetid fra Røyken stasjon til Oslo S er 42 min. Og til Drammen er total reisetid 26 
min.  
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 Vassdrag 
Planområdet har stedvis bratt terreng 
med raviner som skråner ned mot en liten 
bekk, Sandvadbekken, som grenser til 
planområdet i vest, stedvis går bekkeløpet 
også inn i planområdet. Bekken betegnes 
som en tørrbekk, som i utgangspunktet 
har lite vann. Iht. vedlagt VA rammeplan 
fra Rambøll, vurderes og anses en 
tørrbekk til å være et bekkefar eller 
nedsenkning som får minst vannføring 
tilsvarende det som kan anses som bekk, 
en gang per år. Ved befaring i området og 
analyse av størrelsen på tilrenningsareal 
så er det ikke noen tørrbekker innad i 
reguleringsplanområdet utover 
Sandvadbekken.  
Sandvadbekken går tørr i løpet av året.  
Tørrbekken er lokalisert mellom 
naturområde (felt o_GN1) og 
boligområdene, bekken strekker seg på 
langs av planområdet og ned mot Røyken 
sentrum.  
 
Bekkedraget med tilhørende raviner er et 
viktig element i landskapet og forutsettes 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte.  
 
 
Fig.9 viser lokalisering av bekken, blå linje.  

 
Landskap og vegetasjon 
Planområdet består av flere forskjellige terrengtyper, herunder blandingsskog som furu, 
gran og bjørk. Åsen grenser inntil en liten bekk som ligger i bunnen av en ravinedal. 
Deler av området er flate hogd og sterkt preget av tidligere bearbeidning og 
anleggsarbeid med steinfylling m.m. 
 
Feltsjiktet er dominert av lyng, torvmoser og hvitveis. I overgangen mellom ravinen i 
vest og åsen er det et område med tidligere dyrket mark fra 60-tallet som nå er 
gjengrodd med trær (fig.10). Nederst i området er bunnen av ravinedalen med 
meandrerende bekk og mye løvtrær, hovedsakelig gråor- og heggekratt (fig.10). Det er 
noen få større og gamle løvtrær langs bekken og flere busker.  
 
Fjernvirkning 
I det innledende arbeidet med planforslaget sa kommunen at det er viktig at ny 
bebyggelse ikke bryter silhuetten på Jakslandåsen, slik at fjernvirkningen av området blir 
bevart. Dette har vært en viktig premiss for prosjektet og er tatt videre i utforming av 
bebyggelsen, se beskrivelse under kap.4. 
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Fig.10 viser ortofoto med de ulike terreng- og vegetasjonstypene innenfor planområdet. 
Øverste bilde, viser i det høyestliggende området med furuskog og lyng. 
Bilde to viser at en del av ravineområdet i nord nå er flate hogd og sterkt preget av anleggsarbeid 
med steinfyllinger mm. Bilde tre viser at det i overgangen mellom ravineterrenget og åsen er et 
område med tidligere dyrket mark som nå er i gjengroing. Bilde fire viser det nederste området i 
bunn av ravinedalen med meandrerende bekk og løvtrær.  
 

  
Fig.11 Ortofoto fra 2016 (t.v.), 1999 (i.m.) og 1954 (t.h.) viser at nærmest hele ravineområdet var 
dyrket på 50-tallet og at områdene har gått stykkevis ut av bruk.  
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Områder med biologisk mangfold og naturverdier 
Det er gjennomført en kartlegging og vurdering av naturverdier innenfor området, 
rapport «Kartlegging og vurdering av naturverdier, Jakslandåsen, Røyken kommune, 
(2018), vedlagt planforslaget. 
 
Området i sin helhet er relativt variert med flere forskjellige terreng- og 
vegetasjonstyper. Store deler av området bærer preg av fysisk påvirkning. Det er 
registret et ravinelandskap, lokaliteten ligger imidlertid hovedsakelig utenfor det aktuelle 
planområdet, og i rapporten er det kun sett på verdien og avgrensingen av den delen av 
lokaliteten som ligger øst for bekken/innenfor planområdet. I rapporten fremgår det at 
enhver form for fysiske inngrep i nedre del av ravinedalen bør unngås. Store deler av 
ravinesystemet er mer eller mindre påvirket av tidligere fysiske inngrep og har slik sett 
liten verdi isolert sett. Det anbefales ikke å gjennomføre fysiske tiltak i form av 
bakkeplanering, flatehogst eller lignende helt ned til eller inn i den delen av lokaliteten 
som er gitt verdi 1. (fig. 12 og 13 under). 
 

 
 

 

 

 
 
Fig.12 Området med mørkest grønnfarge er 
vurdert til å være best bevart, dvs. minst 
påvirket av fysiske inngrep. Vannet følger her 
sin naturlige vei og overflateerosjon pågår 
kontinuerlig. Det lysere grønne området bærer 
preg av avrundede formasjoner og eldre 
drenssystem i bunn av dalene, mens det grå 
området er tydelig påvirket av fysiske inngrep 
fra forskjellige perioder. Nordre deler er preget 
av ny flatehogst, mens det for øvrig er 
avrundede formasjoner og noen mindre fyllinger 
med gammelt søppel. 
 
 
 
 

 
Fig.13 Kartleggingen viser området nærmest 
bekkedraget som er vurdert mest verdifullt. 
Markert med grønn avgrensning. 
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Det ble ikke funnet rødliste arter innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert funn 
av rødlistearter i Artskart (Artsdatabanken 2018). Av svartelistede arter er det observert 
rødhyll mange steder innenfor planområdet. Arten ble funnet spredt over det tidligere 
dyrkede området, samt i noen lysninger for øvrig – med unntak av oppe i åsen i øst. Det 
mørkegrønne området (fig.12 over) har en funksjon som leveområde og korridor for vilt.  
 
Planområdet for øvrig fremstår som relativt alminnelig med tanke på naturverdier. Det 
betyr ikke at området er uten betydning for naturmangfold, men det er ikke grunnlag for 
å foreslå avsetting av areal til verdifulle naturtyper eller lignende iht. rapporten. 
 
Eksisterende bebyggelse, estetikk 
Planområde grenser til noe eksisterende frittliggende småhusbebyggelse, det er i tillegg 
regulert inn boligformål i tilgrensende områder som foreløpig ikke er bebygd. Området 
preges av typisk «hus med hage»- bebyggelse, saltaksform og bebyggelsen ligge mer 
eller mindre plassert ut etter terrenget.  
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Innenfor planområdet er det et SEFRAK registrert bygg og et tidligere registrert 
kulturminne. Disse er ikke fredet. Det er flere SEFRAK registrerte bygg utenfor 
planområdet. 
 
Det SEFRAK registrerte bygget, som ligger sør i planområdet, er iht. Riksantikvarens 
SEFRAK-register registrert som lager, med bygningstype hus for dyr/landbruk lager/silo. 
Bygget er fra første kvartal av 1900-tallet. SEFRAK-ID 0627-0008-022 og bygningsnr. 
140437778. 
 
Det tidligere registrerte kulturminnet ligger vest i planområdet, på begge sider av 
Sandvadsbekken. Dette er en lokalitet som opprinnelig ble registrert i 1972, da 
lokalbefolkningen her mente haugene var gravhauger. Lokaliteten ble kontrollregistrert i 
2019 av feltarkeolog fra Buskerud fylkeskommune, i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet for Jakslandsåsen. Det viste seg da at de antatte gravhaugene 
bare var naturdannelser. Lokaliteten fikk derfor endret vernestatus i databasen til «ikke 
fredet». En kan derfor se bort i fra dette i den videre planleggingen. Rapporten fra 
registreringen ligger som vedlegg til plansaken. 
 
 

   
Fig.14 Rød ramme i kartet viser lokalisering på SEFRAK registrert bygg og tidligere arkeologisk  
minne. Bilde til høyre viser SEFRAK registrert bygg, registrert som lager. 
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Grunnforhold  
Det er utarbeidet en geoteknisk rapport, Geoteknisk datarapport, Multiconsult, for 
planområdet. Denne vedlegges planforslaget. 
 
Tomten ligger delvis på berg, delvis over løsmasse og delvis i et ravineområde, ned mot 
et bekkeløp. Det er ikke påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale på tomten, og dermed ikke 
funnet nødvendig med områdestabilitetsvurderinger i henhold til NVEs veileder.   
 
I rapporten fremgår det at området ligger langt under marin grense og grunnen består 
av tynn- og/eller tykk marin leire og stedvis bart fjell. 
Det finnes ikke noen faresoner for kvikkleireskred i området. 
Grunnforholdene er i rapporten tolket ut ifra grunnundersøkelser, grunnen består av 1-2 
m tørrskorpeleire og siltig leire. Dybden til fjell varierer mellom 0 – 15,5 m i området. 
Fjelldybden er generelt mindre øst i området. Ved bekkeløpet er fjelldybden størst. 
 
Grunnforhold 
Innledende geotekniske vurdering tilsier at nordre del av rekkehusområdet vil være -
egnet for utbygging med moderate geotekniske inngrep. For utbygging av søndre del av 
rekkehusområdet kreves geotekniske sikringstiltak, med for eksempel avlasting av deler 
av området for å sikre lokalstabilitet. Eneboligområdet ligger på toppen av området med 
observert synlig berg, og anses egnet for utbygging uten større geoteknisk tiltak.  
 
Området vurderes egnet for utbygging iht. geotekniske undersøkelser, men det er 
ønskelig med ytterligere grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for alle feltene 
til byggesak. Det må engasjeres ytterligere geoteknisk kompetanse for videre detaljering 
før byggesak, og lokal stabilitet må kunne påvises under og etter bygging. 
Sikringsmetode, samt nødvendig mengde avgraving vil kunne endres ved detaljerte 
beregninger. Det vil være muligheter for terrassering av avgravingen. Detaljerte 
geotekniske beregninger utføres etter at det foreligger grunnlag fra supplerende 
grunnundersøkelser (dybde til berg, grunnvannstand, synlig berg og geotekniske 
styrkeparametere i relevante lag).   
 

 
Fig. 15 viser vurdering av stabilitet i planområdet. 
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Forurensning i grunn 
Tidligere bruk av området tilsier at det ikke har vært virksomhet som har forurenset 
grunnen eller bekken. Iht. geoteknisk rapport, utført av Multiconsult, vedlegg 10, 
fremgår det basert på eldre flyfoto over området at det ikke ser ut til å ha vært aktivitet 
som sannsynlig har kunnet forurenset grunnen. Det er vurdert til å ikke være behov for 
miljøundersøkelser. Dette fritar ikke utbygger fra ansvar dersom det mot formodning 
skulle oppdages forurensning. 
 
Skred 
Prosjektområdet ligger ikke innenfor, eller i nærheten av, kartlagt område hvor det er 
fare for skred. Ettersom det er gjort flere totalsonderinger over og ved fot av 
ravineskråning, uten påvisning av sprøbruddmateriale eller kvikkleire, er det ikke fare for 
kvikkleireskred. Med referanse til ovennevnte er TEK 17 §7 ivaretatt for skredfare, og det 
er ikke behov for videre vurdering av områdestabilitet for tomten. Det påpekes at 
lokalstabilitet i byggefase og ferdigfase må dokumenteres videre i forbindelse med 
byggesak. 
 
Flom 
Rambøll har utført flomanalyse av Sandvedbakken (vedlegg 11). Analysen viser at ved 
200 års flom + 40% vil en mindre del i nord/vest av prosjektområdet ligge innenfor 
kartlagt område med fare for flom. Utredning og flomanalyse følger planforslaget og 
beskrives og løsningstiltak fremgår i kap. 4 i planbeskrivelsen. 
 
Massehåndtering 
Det er generell god massebalanse i planområdet. Masser vil bli flyttet innad i 
planområdet og påfører derved ikke samfunnet miljøbelastninger i form av transportlass 
med masser som må fraktes til andre steder. Forhold i planområdet tilsier at det er 
behov for lokal massehåndtering ved uttak av f.eks. leire/silt. Massehåndtering vil for 
øvrig bli detaljert kartlagt gjennom ytterlige grunnundersøkelser samt geoteknisk 
prosjektering i forbindelse med byggesak. 
 
Infrastruktur  
Vei 
Dagens broløsning over E134 (Rv23) vil få kapasitetsutfordringer ved videre utbygging i 
området, det er derfor utarbeidet en egen teknisk plan der broen får to kjørefelt og 
fortau. Det forutsettes at alle tiltakshavere i området bidrar med sin forholdsmessige 
andel for fullfinansiering av broløsning.  
 
Internveier innenfor planområdet skal utformes iht. Vei- og gatenormalen for Asker 
kommune. 
 
Vann og avløp 
Det må etableres ny pumpestasjon mellom Bråset og Katrineåsen. Kun kapasitet med 
20l/s. behov for 50 l/s med rett trykk ved konsentrert småhusbebyggelse.  
Behov for ny brannhydrant inn i området. Det er begrenset slukkevann og avløp i 
området, og nødvendig brannvann må være på plass.   
  
Planområde grenser tett opp mot eksisterende bebyggelse. Eiendommer som har private 
avløpsløsninger og som grenser inn mot området eller ligger innenfor planområdet må få 
beskjed om å tilknytte seg kommunalt nett som skal føres frem i området. Det er derfor 
viktig å dimensjonere ledninger innenfor planområdet slik at det er mulig for 
eksisterende bebyggelse å koble seg på nytt avløpsanlegg innenfor planområdet. 
  
Teknisk infrastruktur skal være opparbeidet (og eventuelt overtatt av kommunen) før 
ferdigattest på boliger. 
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Energiforsyning 
Boligbebyggelsen imøtekommer energikrav iht. TEK 20. 
 
Renovasjon 
Krav til renovasjonsløsninger bør fastsettes tidlig i planleggingen av nye boligområder, 
gjerne på reguleringsplannivå, slik at en finner gode plasseringer for renovasjon, som 
ikke blir til sjenanse for beboerne. I nye boligprosjekter anbefaler Renovasjonsselskapet 
for Drammensregionen (RfD) å legge opp til fellesløsninger og å utrede muligheten for 
nedgravde renovasjonsordninger, siden dette som regel gir bedre løsninger med hensyn 
til estetikk, lukt, sikkerhet og arealkrav, enn konvensjonelle beholdere.  
RfD har utarbeidet retningslinjer for renovasjonsløsninger ved nybygging og 
rehabilitering (bolig- og fritidsbebyggelse) som skal være til hjelp ved planlegging av nye 
boligområder. 
 

Avfallsløsningene skal plasseres lett tilgjengelig for renovasjonsbilen, nærmest mulig 
veikant der bilen har naturlig kjørevei. Er det mulig for gjennomkjøring eller det er anlagt 
snuplass/vendehammer for lastebil kan enkeltløsninger plasseres ut. Det kan være 
bestemt i reguleringsplanen hvordan avfallsløsningene for utbyggingsområdet skal løses. 

 
Sosial infrastruktur 
Nærmeste barnehage er Midtbygda Kanvas barnehage som ligger ca. 750m i 
gangavstand fra planområdet. Øvrige barnehager ligger i Røyken sentrum og nord-øst for 
sentrum.  
 
Det er planlagt ny barnehage i sentrumsområdet i Røyken, denne er meldt inn for 
områdeplan for Røyken. I gjeldende regulering er felt BF1 avsatt til kombinert formål og 
tiltenkt barnehage, men det har ikke vært et ønske fra kommunen å regulere barnehage 
innenfor planområdet, da kommunen ønsker ny barnehage lokalisert i Røyken sentrum. 
Lokalisering av offentlig og privat tjenesteyting i sentrumskjernen bidrar til å styrke 
Røyken sentrum. Plassering av ny barnehage i sentrum vil gjøre den lett tilgjengelig for 
alle innbyggerne i Røyken. Det er også en fordel at barnehagen ligger i sentrum, med 
tanke på kollektiv transporten med bla. tog. 
 
Det skal lages en skolebruksplan for nye Asker. Røyken ungdomsskole ligger ca. 850 
meter fra planområdet. Ungdomskolen er på nåværende tidspunkt opp imot full. Men 
dette vil variere avhengig av befolkningen og antall barn og unge som bor i Røyken, og 
en skolebruksplan vil kartlegge behov for evt. utvidelse av skolen. Dette vil naturlig bli en 
del av kommunens satsning ved intensjonen om å utvikle Røyken til ett prioritet tettsted 
innad i kommunen. Det tar ca. 5 min. å sykle og 10 min. å gå fra planområdet til 
ungdomskolen.  
Midtbygda barneskole er lokalisert ca. 2 km fra planområdet, og har god skolekapasitet.  
Det tar ca. 9 min. å sykle og 25 min. å gå fra planområdet til barneskolen. 
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Fig.16 viser planområdet med oversikt over skoler og barnehager i nærområdet samt andre 
nærliggende målpunkter og aktiviteter. 
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4.Beskrivelse av planforslaget 

Reguleringsforslagets hovedidé, hovedgrep 
Jakslandåsen skal utvikles til et grønt, fremtidsrettet og attraktivt boligområde i Røyken.  
Området skal tilrettelegges slik at det etableres tilhørighet og gode utvendige 
møteplasser, tilrettelagt for samvær og livsutfoldelse på tvers av alder økonomi og 
kultur, slik at helsefremmende forhold som trygghet, livsmestring og fysisk aktivitet 
utvikles. Planområdet skal utvikles med boligbebyggelse tilpasset boligbehovet i 
befolkningen, både i forhold til boligtyper og boligpriser. 
 
Med nærheten til Røyken sentrum (ca. 300m fra definert sentrumsområde) ligger 
området i kort avstand til både tog- og bussforbindelser, som også bidrar til å gjøre det 
til et attraktivt boområde for pendlere mot Oslo og Asker.  
 
Planområdet foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus og 
tilhørende ute- og lekearealer. I planområdets sør-østre del foreslås det regulert 
frittliggende småhusbebyggelse med ferdig regulerte boligtomter som er i tråd med 
størrelseskrav til tomt og MUA krav i gjeldende kommuneplan for Røyken. 
 
Hovedidéen er å utvikle området til et grønt og frodig boligområde, med terrasserte 
rekkehus som utnytter terrengforskjellene i planområdet. Det skal etableres gode felles 
utearealer, med variert aktivitetstilbud, tilrettelagt for ulike generasjoner.  
Området skal bygge på stedets iboende kvaliteter og karakter. Det er derfor gjort et 
bevisst valg i forhold til hvilke elementer som skal bevares og hvordan en skal styrke 
disse. Samtidig skal nye attraktive plasser og landskapselementer gjøre området til et 
attraktivt sted å bo. Det vil bli etablert nye grønne forbindelser, som gjør det lett å ferdes 
som fotgjenger og syklist gjennom planområdet. I tillegg vil det bli opparbeidet varierte 
og attraktive lekearealer og attraksjoner. Felles lekearealer er plassert sentralt innenfor 
planområdet, der omkringliggende rekkehus bidrar til å skape plassdannelse og bilfrie 
tun. 

     .  
SAMLENDE STRUKTURER 

 
Tilstrebe samlende 

strukturer på boligene, 
fokus på organisering av 

bebyggelse som 
stimulerer til møter 
mellom beboerne. 

 

FELLESKAPSFOKUS 
 

Det skal være høyt fokus 
på felleskapsfremmende 

funksjoner som 
dyrkningsfelt, 

samlingsplasser og gode 
forbindelser mellom felter i 

nabolaget. Uteområder 
organiseres som 

spennende fellesplasser. 
Dette genererer til et godt 

bomiljø med gode 
møteplasser som igjen gir 
et godt naboskap, trygghet 

og et fellesskap på tvers 
av generasjoner. 

 

TERRENGET - EN 
KVALITET! 

 
Et spennende terreng å 

bygge boliger i, dette er et 
positivt element i måten 

hus og utearealer 
organiseres på. 
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Illustrasjonsplan 
 

 
Fig. 17 Illustrasjonsplan for Jakslandåsen.  
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Illustrasjonsplan 
For å i større grad sikre terrengendringer legges det inn bestemmelse om at 
illustrasjonsplan med høydeangivelse vist i koter, med eksisterende og nytt terreng 
datert 21.06.2021, skal være veiledende for utforming og plassering av bebyggelse, 
utearealer og terrengendringer for hele planområdet.  
 
Ved vesentlige avvik fra veiledende illustrasjonsplan skal endringen redegjøres for 
gjennom dokumentasjonskrav til rammetillatelse. Avvik skal beskrives og vises tydelig i 
plan og snitt, med høydeangivelse vist i koter. 
 

Fig 18. Illustrasjonen viser tenkt felles uteareal innad i planområdet på felt BKS1. 
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Planavgrensning  
Varslet planområdet er en del av et større areal fra tidligere reguleringsplan for området 
Heggum-Jaksland, og dermed en utvidelse av eksisterende boligbebyggelse. Planområdet 
er lokalisert ca.300 m, sør for definert sentrumsområde i kommuneplanen. Planområdet 
ligger i en slakk skogkledd åsside i vestlig retning ned mot ett lite tørrbekkeløp. Deler av 
området er nå anleggsområde, noe er hogd, noe er tidligere dyrket mark som er 
gjengrodd og noe er skog av forskjellig karakter. 
Varslet planavgrensning har en størrelse på ca. 129 daa. Det aktuelle planområdet som 
nå foreslås detaljregulert på nytt, er vist med stiplet planavgrensning på kart fra 
kunngjøring av oppstart, fig.19. 
 

 
Fig.19 Planavgrensning detaljregulering for Jakslandåsen (kunngjøring oppstart publisert i avis 
28.05.2019). 



 Detaljregulering for Heggum-Jaksland, planID: 2018023, datert 21.06.2021  
 

 
34 

 

Reguleringsformål og arealoversikt  
Planforslaget består av følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 

• Veg (o_SV)  
• Kjøreveg (o_SKV) og (f_SKV) 
• Gang-/sykkelveg (o_SF) 
• Annen veggrunn (o_SVG) og (f_SVG) 
• Torg (f_ST) 

 
Grøntstruktur 

• Naturområde (f_GN) og (o_GN)  
• Turdrag (f_GTD) 
• Grøntområde vegetasjonsskjerm (f_GV) 

 
Hensynssoner 

• Frisikt (H140) 
• Flomfare (H320) 
• Bevaring naturmiljø (H560) 
• Rekkefølgekrav infrastruktur (H430)  

 
Bestemmelsesområde 

•  Midlertidig bygge- og anleggsområde #1 
 
Bebyggelse og anlegg 
Områdene for bebyggelse og anlegg foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse 
(felt BKS 1-3) med rekkehus i 2-3 etasjer som trapper seg med terrenget. I 
planområdets sør-østre del foreslås det regulert frittliggende småhusbebyggelse (felt 
BFS1-4), med regulerte boligtomter. Felt BFS5 er eksisterende utbygd tomt innenfor 
planområdet. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter kjøreveier, gang/sykkelveg og 
annen veggrunn. Hovedveier gjennom området reguleres inn som offentlige 
adkomstveier (o_SV) med gang-/sykkelveg (o_SF) på en side, det reguleres offentlige 
innkjørsler (o_SKV) til de interne veiene slik at det sikres adkomst til rekkehusene. Det 
tillates avvik fra gate- veinorm med direkte avkjørsel til boenheter fra kjørevei o_SV2, 
forutsatt at det avsettes manøvreringsareal innenfor formål BKS3.Noe areal reguleres til 
annen veggrunn (o_SVG). I tillegg anlegges det et felles torg (f_ST). Torget skal være 
felles for hele planområdet og opparbeides som et felles torg for beboere i området. Det 
skal etableres minst 2 sittegrupper og minimum 2 store trær. Torget skal opparbeides 
med vedlikeholdsstasjon for sykkel, med verktøy for sykkelvedlikehold.  
Samt minimum 20 gjesteparkeringsplasser for sykkel derav 5 plasser for lastesykler, 5 
ladepunkter for elsykler/el-sparkesykkel, og 8 gjesteparkeringsplasser for bil tilrettelagt 
for elbil-lading.   
 
Grønnstruktur 
Grøntområdet med bekk og raviner i vest reguleres til naturområde (o_GN). 
Grøntområdet i sør-øst reguleres til naturområde (f_GN) og er felles for felt BFS 1-4. 
Forbindelsen på tvers i eneboligområdet reguleres til turdrag (f_GTD). Det anlegges en 
buffersone med vegetasjonsskjerm mellom felt BKS 3 og tilgrenset jordbruksareal i sør, 
slik at egenskapene ved jorda blir bevart i tråd med jordlovens formål. 
Denne reguleres til Grøntområde vegetasjonsskjerm (f_GV).  
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Øvrig grøntareal til opphold og lek sikres i bestemmelser og illustrasjonsplan.  
 
Hensynssoner 
Det reguleres inn fire hensynssoner innenfor planområdet, for naturmiljø, infrastruktur 
frisikt og flomfare. Hensynssone naturmiljø (H560) reguleres for å sikre raviner i vest. 
Det går en bekk vest for planområdet, denne kan være flomutsatt, det reguleres derfor 
hensynssone flomfare (H320). Hensynssone rekkefølgekrav infrastruktur (H430) 
reguleres for å sikre at eksisterende bru erstattes med en ny kontinuerlig bru med to 
kjørebaner og fortau. I tillegg reguleres det hensynssoner frisikt (H140) i alle avkjørsler. 
 
Bestemmelsesområde 
Det reguleres midlertidig bygge- og anleggsområde #1. Sonene er avsatt til skjæringer 
og fyllinger. Sonene opphører når nødvendige tiltak er gjennomført.  
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  Utsnitt av plankartet 
 

 
 
Utsnitt av plankartet som viser forslag til arealformål for detaljregulering for Jakslandåsen.  
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Utnyttelse, høyde  
Felt BKS 1-3  
Maksimal utnyttelse på feltene/tomtene er angitt i % BYA. 
For felt BKS 1-3, konsentrert småhusbebyggelse, med rekkehus, reguleres det iht. 
kommuneplanen for Røyken med maks 30% BYA. Dette inkluderer parkering per boenhet 
og gjesteparkering på terreng. 
Høyder er iht. Kommuneplanen for Røyken jfr. §7.10 
Maksimal gesimshøyde er 7 meter og mønehøyde 9 meter målt i forhold til 
gjennomsnittlig planert terreng.  Gesimshøyden må ikke på noe punkt langs fasaden 
overstige 10 meter regnet fra ferdig planert terreng.   
Antall boenheter innenfor BKS feltene er planlagt til ca. 120 rekkehus. 
 
Antall boenheter er innenfor et intervall, prosjektet er fleksibelt med tanke på et ønske 
om best mulig terrengtilpasning. Det er også regulert for å ta høyde for blant annet ulik 
bredde og form på husene for å kunne møte behovene fra de ulike befolkningsgruppene. 
Alle rekkehusene vil opparbeides med et privat uteareal på 80m2 men det er fordelt ulikt 
innad på tomten ift. terreng og form på tomt. 
 
Felt BFS 1-4 
For felt BFS 1-4, frittliggende småhusbebyggelse, med eneboligtomter, reguleres det 
også iht. kommuneplanen for Røyken med maks 25% BYA.  
Høyder er iht. Kommuneplanen for Røyken jfr. §7.9.2. 
Maksimal gesimshøyde er 7 meter og mønehøyde 9 meter målt i forhold til 
gjennomsnittlig planert terreng.  Gesimshøyden må ikke på noe punkt langs fasaden 
overstige 9 meter regnet fra ferdig planert terreng.   
Det legges opp til totalt 30 regulerte eneboligtomter. 
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For eneboliger og tomannsboliger tillates maks 1 sekundærleilighet på inntil 60 m² BRA 
per hovedbruksenhet. 
 
Eneboligtomtene opparbeides iht. veiledende illustrasjonsplan jfr. §16.  
Ved søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig innenfor felt BKS1-4 skal det 
leveres oversiktsplan som viser at den enkelte tomt oppnår krav til utearealer med 
tilfredsstillende stigningsforhold 1:3. Det skal også leveres terrengsnitt som viser 
overgangen til nabotomter. Dette sikres i bestemmelsene. 
 
Felt BKS 5 
Feltet er i gjeldende regulering en del planområde med feltbetegnelse B3. Tomten består 
av Gr.br.nr 267/17 og 267/18. Eiendommene reguleres nå med feltnavn BFS5, 
eksisterende bebyggelse og innlemmes i planen, men bestemmelsene for felt BFS5 følger 
regulering Heggum - Jaksland (SAK 0091/02) Utnyttelsen for feltet er maks 25%BYA. 
Noe som medfører en reduksjon fra 30% BYA til 25% BYA iht. gjeldende regulering.  
For eneboliger og tomannsboliger tillates maks 1 sekundærleilighet på inntil 60 m² BRA 
per hovedbruksenhet. 
Disse endringene er gjort på bakgrunn av krav fra kommunen. 
Øvrige endringer anses kun som en formalitet av plan og har ikke innvirkning på 
detaljreguleringen utover dette.  
 
Totalt i prosjektet legges det opp til ca. 150 nye boenheter.  
 
Rekkefølgekrav 
I forbindelse med utviklingen av Jakslandsåsen er det stilt krav om at ny bro over Rv23 
(E134) med tilhørende fortau, o_SF1, skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
ferdigattest. Dokumentasjon på bæreevnen på eksisterende bro vedlegges planforslaget, 
dette for å sikre broens bæreevne og at den er tilstrekkelig for å tåle anleggstrafikk til 
planområdet før ny bro etableres. Det forutsetter at eksisterende bru erstattes med en 
ny kontinuerlig bru med to kjørebaner og fortau som sikrer tilstrekkelig areal til 
prosjektet «Rv. 23 Bjørnstad – Auvi – Dagslett – midtrekkverk». Denne oppgraderingen 
vil gi området en mer trafikksikker vei især for de myke trafikanter til viktige målpunkter 
som sentrum, Røyken badet, skole, barnehage og togstasjonen.  
 
Estetikk og utforming og boligtyper/typologi 
Prosjektet er tenkt som ett fremtidsrettet grønt og frodig boligområdet med gode boliger 
utearealer og møteplasser, tilrettelagt for ulike generasjoner og samfunnslag. 
 
“Stadig flere husholdninger består av kun en til to personer. Dagens boligsammensetning 
samsvarer ikke med denne utviklingen. For å sikre en god balanse må det bygges flere 
mindre boliger. Det er ønskelig at flere førstegangsetablerere og lavtlønnsgrupper får 
mulighet til å etablere seg i kommunen.”  
-Utdrag fra intensjoner i kommuneplanens samfunnsdel, nye Asker.  
 
Gjennom innledende markedsundersøkelser har forslagstiller opparbeidet et grunnlag for 
valg av typologi. Etter utbygging av fase 1 og i samtale med megler i området ser 
forslagsstiller at det er stor etterspørsel etter mindre boenheter i form av funksjonelle 
rekkehus. Det som hovedsakelig er blitt bygget i det siste er eneboliger med areal 150 - 
180 m2.  
I tillegg til etablering av eneboliger, ønsker forslagsstiller å møte en kjøpergruppe som 
ønsker hus med hage, men ikke har økonomisk kapasitet til anskaffelse av enebolig eller 
større rekkehus. Dette er ofte barnefamilier som kommer fra nærområdet eller 
Asker/Bærum/Oslo som ønsker trygge oppvekstsvilkår og barnevennlige områder.  
Erfaringsmessig er rekkehus eller tomannsboliger gode boliger som en større 
kjøpergruppe har mulighet for å kjøpe som alternativ til enebolig. Dette gjelder både for 
førstegangskjøper, barnefamilier, eldre og enslige forsørgere.  
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«Asker kommune skal tilrettelegge for en variert boligsammensetning som bidrar til gode 
og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn». 
-Utdrag fra intensjoner i kommuneplanens samfunnsdel, nye Asker.  
 
 

 

 

        

 
 
Det skal etableres rekkehus som tilstreber samlende strukturer, med fokus på 
organisering av bebyggelse som stimulerer til møter mellom beboerne. Terrenget 
innenfor planområdet er spennende å bygge boliger i, dette er et positivt element i 
måten bebyggelsen og utearealer organiseres på. 
 
Terrenget på tomten gjør at hustypene utformes slik at de trappes på 1-2 etasjer med 
terrenget. Valg av hustyper følger terrengformen, og skaper variasjon på tomten. Stedvis 
i slakere terreng vil parkering i oppkjørsel/carport være hensiktsmessig, andre steder vil 
det være mest fordelaktig å kjøre rett inn i  
parkering i kjelleretasje.  
Rekkehusene planlegges fortrinnsvis med boenheter på størrelser fra 90 – 140 m2, dette 
for å skape variasjon i størrelse på boenheter i området, og dermed et tilbud for ulike 
beboergrupper og deres behov. 
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Rekkehusene er stedvis forskjøvet i 
forhold til hverandre, dette bidrar til å 
danne mer privatiserte 
inngangsparti/soner med en liten privat 
forhage. Store deler av rekkehusene er 
plassert med hovedadkomst fra interne 
gater og privat uteareal mot felles tun 
eller omkringliggende grøntareal. 
Boligene som ligger ut mot Chr. 
Lingsoms vei har private utearealer som 
vender ut mot gate. Her er det rom for 
beplantningssone. Felles lekearealer er 
plassert sentralt innenfor planområdet, 
der omkringliggende rekkehus bidrar til å 
skape plassdannelse og bilfrie tun. 
Sol og skygge forhold varierer ift. 
hvordan bebyggelsen er plassert. Men 
alle enhetene har svært gode solforhold i 
løpet av dagen. Se nærmere beskrivelse 
under kap. om sol-/skyggeforhold. 
 
Det skal reguleres eneboligtomter i 
planområdets sørøstre del. Her vil det 
reguleres boligtomter i tråd med 
størrelseskrav til tomt på minimum 
700m2 og MUA- krav i kommuneplanen. 
 
 
Fig.20 viser ulike rekkehus som er tenkt 
etablert innad i planområde.

 
Estetikken i området skal være preget av variasjon i bruk av farger og materialitet. 
Kvalitet og krav til god arkitektonisk utforming skal prege utviklingen av området. 
Eventuelle sokler på bebyggelsen skal sikres en tiltalende arkitektonisk utforming, og 
skal etableres i materialer og farger som harmoniserer med bebyggelsen. Valg av 
materialer skal sikre variasjon og gi hvert felt sin identitet. Bebyggelsen skal ha utstrakt 
bruk av tre i materialitet. 

 
Fig.21 viser typologi referanser og variert materialitet, valør og farger.  
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Fig.22 viser forskyvning av rekkehus og hvordan 
dette bidrar til å skape ulike soner og bedre skiller 
mellom offentlig, halvprivat og private utearealer. 

Bebyggelsen skal plasseres i terrenget 
slik at det skapes variasjon i høyder. 
Rekkehus skal plasseres slik at det 
skapes variasjon i plasseringen av 
bebyggelse. Husene skal tilstrebes 
plassert forskjøvet overfor hverandre.  
 
Konstruksjoner som ikke er 
boligbebyggelse, slik som 
terrengtrapper, støttemurer, 
utemøblering og lignende, skal 
etableres i materialer og farger som 
harmoniserer med boligbebyggelsen.  
I utformingen av utearealer skal det 
legges vekt på god 
landskapsarkitektur og tilpasning til 
bebyggelsen. 
 

 
Det etableres et nettverk av forbindelser innad i planområdet som kobles på viktige 
ferdselsårer til viktige målpunkter utenfor planområdet som skole, barnehagen, 
fritidstilbud, Røyken sentrum og rekreasjonsområder mot Hyggen. Rommene mellom 
bebyggelsen, varierer i størrelse opparbeiding. Noen steder er forbindelsene tenkt som 
smale smett andre steder breiere og mer tilpasset alle brukere, dette skaper en fin 
«vandring» gjennom planområdet og gjør det lett å ferdes som myk trafikant). I tillegg 
opparbeides det et felles torg for beboere i planområdet. Det skal etableres minst 2 
sittegrupper og minimum 2 store trær. Torget skal opparbeides med vedlikeholds stasjon 
for sykkel, med verktøy for sykkelvedlikehold. Samt minimum 20 gjesteparkeringsplasser 
for sykkel derav 5 plasser for lastesykler, 5 ladepunkter for elsykler/el-sparkesykler, og 8 
gjesteparkeringsplasser for bil tilrettelagt for elbil- lading. Under vises inspirasjon og 
kvaliteter som kan innpasses i et fremtidig torg.  
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Fig.23 Illustrasjonen viser tenkt bebyggelsesstruktur innad i planområdet. 
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Landskapstilpasning og fjernvirkning 

 
Fig.24 viser bekken i dagens situasjon. 
 
Planområdet ligger i et åpent, delvis kupert 
terreng med svært gode solforhold. Terrenget 
innenfor planområdet er spennende å bygge 
boliger i, dette er et positivt element i måten 
bebyggelsen og utearealer organiseres på. 
Boligene planlegges i et vestvendt og 
spennende landskap der raviner og 
terrengforskjeller virker som 
identitetsskapende elementer. 
Ambisjonen er å bruke terrenget som et 
verktøy for å styrke områdets identitet. 
 
Det ligger et bekkedrag i nedsenkning nederst 
mot vest på tomten, som skaper en naturlig 
avgrensing mot landbruksområdet (LNRF) som 
planområdet grenser mot i vest.  
 
Foreslått boligbebyggelse forholder seg til 
kravet i Røyken kommunedelplan om 50 m 
byggeavstand til elvekant bekk. Flere steder er 
avstanden til bekken opp mot 95 meter. Se for 
øvrig nærmere beskrivelse under delkapittel 
Grønnstruktur, friområder, LNF (jord og 
skogbruk) og delkapittel Vassdrag. 

 
 
 
 
 

 
Fig.25 viser blå linje der bekkeløpet er lokalisert, 
vest for og delvis gjennom planområdet. 

 
Målet er å gjøre arealet langs bekken/lavbrekket til et positivt element i bo området, og 
ha et bevisst forhold til skjøtsel av kantvegetasjon. 
 
I deler av grøntområdene må det påregnes noe terrengbearbeiding. Dette for å møte 
nivået på kotene til uteoppholdsarealer for boligene innenfor boligformålet.  
 
Ift. fjernvirkning, vil det oppleves skånsomt mot omgivelsene da bebyggelsen vil trappe 
seg med terrenget i 1-2 etasjer og på den måten få en god tilpasning til landskapet og 
omkringliggende omgivelser. Der det er store forskjeller i høyde vil boligbebyggelsen 
søkes tilpasset og trappes ned med terrenget. Eksempelvis vil et rekkehus over 3 etasjer 
kunne få to «blinde» fasader i bakkant mot terrenget. Dette grepet vil gjøre behovet 
mindre for terrenginngrep og planering. 
 
Det er lagt inn bestemmelser som sikrer maks terrengendringer. Det vil forekomme 
variasjoner ut ifra hvordan terrenget er i de ulike delene innenfor planområdet og 
planens bestemmelser har derfor variasjoner for maks terrengendring for hvert felt.  
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Fig.26 viser terrengsnitt C gjennom planområdet. 
 
Det vedlegges 6 snitt til planforslaget, som belyser hvordan de ulike situasjonene i 
prosjektet fremgår. 
 
Kjøreadkomst og veiløsninger  
ADKOMST 
Hovedadkomst til planområde er fra rundkjøring i Bråsetveien, med avkjørsel inn på 
Nordengveien som har broforbindelse over E134 (Rv23) til Christian Lingsomsvei som er 
hovedveien inn til planområdet. 
 
Hovedadkomsten (o_SV1) til området er allerede etablert med fortau på en side. Veien 
vil koble seg på fremtidig ny bro i nord over E134 (Rv23) og videre retning Røyken 
sentrum. I sør, forlenges kjørevegen (o_SV2) gjennom planområdet, og det reguleres inn 
egne innkjørsler (o_SKV) der det vil bli etablert interne veier som sikrer adkomst til 
rekkehusene. Eneboligområdet i sør-øst foreslås med ferdig regulert veg (o_SV3) og 
f_SKV4. 
Det er etablert fortau (o_SF) på en side av hovedvei (o_SV1) inn i området, og det 
forlenges, slik at hele hovedveien innad i området får fortau. 
 
NYE VEIER OG VEISTANDARD 
Alle kommunale og private veg- og parkeringsanlegg skal opparbeides i tråd med Asker 
kommunens veg- og gatenorm og/eller krav satt i detaljregulering/estetisk veileder. 
Vegtegninger datert 10.06.2021, skal være veiledende for utforming og plassering av 
veier. Dette er sikret i bestemmelsene. 
 
For felt BKS1 kan det etableres snumulighet med bom slik at ikke sløyfen blir belastet 
med all trafikk inn på tunet. Trafikken skal skilles i to veier ved innkjøringen til området. 
Privatbiler skal ikke benytte hele sløyfen, kun tiltenkt renovasjon/redning. 
 
Til sluttbehandling har hovedveien igjennom planområde blitt opprettholdt i full bredde. 
Denne veien kan bli en fremtidig ringvei som tegnet inn i gjeldende kommuneplan fra 
tidligere Røyken kommune.  
Forslagstiller anser det som mest hensiktsmessig for planforslaget å gjøre denne 
endringen i forkant av at planforslaget legges på offentlig ettersyn.  
I ny illustrasjonsplan og plankart er hovedveien gjennom planområdet utvidet til å 
opprettholde full bredde. Omlegging av veien resulterer i noen justeringer av boligfeltene 
mot syd hovedsakelig i felt BKS3. Det vil fra veien bli opprettholdt direkte adkomst til 
omkringliggende boliger. Dette for å unngå unødvendig infrastruktur tiltak ved ytterligere 
vei og infrastruktur i området. Dette vil skåne terrenget mest mulig og opprettholde så 
mye grøntareal som mulig i området. For å kompensere mot direkte avkjøring til veien, 
er bestemmelsene supplert med krav om at alle enheter i felt BKS3 må ha snumulighet 
på egen tomt. 
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BRULØSNING - Ny permanent bru over E134 (Rv23) 
Asplan Viak har på vegne av tiltakshaver utarbeidet et nytt forslag som omhandler en 
permanent bru over E134 (Rv23), jmf. Vedlegg 14 og 15. 
Dagens motorveg er 8,5 m bred og har en lysåpning på ca. 12 m. Ny regulert veg skal bli 
totalt 13 m bred iht. reguleringsplan. Statens Vegvesen sin normal N101 tilsier at 
sideterrenget skal være ca. 4 m på begge sider. Dette gir en fremtidig lysåpning på ca. 
21 m. I ny brukonstruksjon er det derfor lagt til grunn en fremtidig utvidelse på 5,5 m på 
hver side. Tegning K300 viser ny bru der konstruksjonen er tilpasset fremtidig E134 
(Rv23). Ny bru og fremtidig utvidelse av fjellskjæring medfører at eksisterende bru må 
rives. 
 
TRAFIKKAVVIKLING I ANNLEGGSGJENNOMFØRINGEN 
Trafikkavvikling på E134 (Rv23) er Statens Vegvesen sitt ansvarsområde. Når det 
foreligger en utbyggingsavtale, vil tiltakshaver anmode om dialog med aktuell instans. 
Det er nærliggende å anta at deler av prosjektet må utføres på nattestid der E134 er helt 
eller delvis stengt. Dette bør fortrinnsvis samkjøres med vedlikeholdsarbeider i 
Oslofjordtunellen. Lokaltrafikken kan dirigeres om Røyken sentrum (7 min omvei) 
og/eller Hyggenvegen/Grimsrudvegen (10 min omvei).  
Med en god gjennomføringsplan som beskrives detaljert i vedlegg 14, (Notat utskiftning 
av Braaset bru med en utvidet og forlenget bru, Asplan Viak, datert 28.08.2020), 
fremgår det at det ikke vil være nødvendig å stenge E134 i lange perioder.  
 
Trafikk  
I forslag til ny reguleringsplan legges det til rette for utbygging av 30 eneboliger og ca. 
120 rekkehus/flermannsboliger på henholdsvis 250 m2 og 110 m2. Med bakgrunn i 
boligtypene, arealstørrelsene og plasseringen settes faktoren for enebolig til 6 
bilturer/døgn, og rekkehus/flermannsbolig til 4,5 bilturer/døgn. 
Fremtidig situasjon tilsier at ca. 150 nye boenheter gir en turproduksjon på rundt 720 
ÅDT i sum inn til og ut fra planområdet etter ferdig utbygging. 
I trafikkanalysen er det antatt at ingen av rekkehus/flermannsboligene vil ha 
sekundærleiligheter. For eneboligene er det antatt at 50% av disse vil ha en 
sekundærleilighet. Den estimerte endringen er da i størrelsesorden (med 15 
sekundærleiligheter x 3 turer) 45 bilturer/døgn. 
Merk at det i vedlagt rapport for Støyutredning, Rambøll, datert 29.01.2021, er estimert 
med et høyere boligtall (165 boenheter). Dette boligtallet er etter politisk vedtak 
redusert til ca. 150 boenheter, tabellen under er oppdatert iht. dette.  
 
Regulering Antall Faktor ÅDT 
Enebolig 30 6 180 
Rekkehus/Flermannsboliger 120 4,5 540 
Totalt 150  720 

 
Estimert trafikk i Jakslandåsen etter full utbygging av ny reguleringsplan estimeres til ≈ 
1017 bilturer/døgn (720+297). Forventet trafikkmengde fra planområdet reduseres ved 
ny reguleringsplan i forhold til dagens vedtatte reguleringsplan. Den estimerte endringen 
er i størrelsesorden 337 bilturer/døgn. Ut fra tabell for turproduksjon pr. enhet pr. største 
time i V713 er makstimen for bolig 15:30-16:30 og prosentdelen av døgntrafikken i 
makstimen er 16%. Dette gir en makstimetrafikk tilsvarende 127 kjøretøy fra 
planområdet. 
 
Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier  
Det er etablert fortau (o_SF) i Chr. Lingsomsvei på en side av hovedvei (o_SV1) inn i 
området. Denne foreslås forlenget, slik at hele hovedveien innad i planområdet har gang-
/sykkelveg.  
 
Det er god fremkommelighet for gående og syklende, samt gode og trygge skoleveier. 
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Planområdet ligger i kort avstand til både skoler, barnehager og aktivitetstilbud. 
Røykenbadet ligger 300 m (ca. 5 min gange) fra planområdet og fra ca. 650m øst for 
planområdet ligger Røykenhallen, Røyken videregående skole, Røyken ungdomsskole og 
Midtbygda barnehage. 
 

 
Fig.27 Illustrasjonen viser avstander til ulike målpunkter, som myk trafikant, i nærheten av 
planområdet. 
 
VA-anlegg 
Rambøll har utarbeidet en VA rammeplan for prosjektet, datert 25.09.2020. 
Iht. til Røyken kommuneplan 2015-2027 skal det i alle reguleringsplaner inngå en VA-
rammeplan (§ 6.13). I tillegg skal det utarbeides en plan for fordrøyning og 
overvannshåndtering (§ 6.14). 
 
VANN 
Planområdet som er under detaljregulering, består av eneboliger og rekkehus. 
I henhold til veileder for TEK17 er slokkevann kapasitet på 20 l/s gitt som preakseptert 
ytelse for småhusbebyggelse. For annen bebyggelse er det slokkevanns kapasitet på 50 
l/s gitt som preakspetert ytelse i TEK17.  
Småhus er definert i §1-3 i veiledningen til TEK17: 
«Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med 
tre etasjer, jf. NS 3457-3:2013» 
 
Asker kommune har kommentert at felt BKS 1-3 med konsentrert småhusbebyggelse, 
rekkehus, innenfor planområdet har krav til 50 l/s. Enebolig området (BFS 1-4) i 
planområdet har krav til 20 l/s. 
Det er også beskrevet at brannkum/brannhydrant skal være plassert 25-50 m innenfor 
hovedangrepsvei i veiledning til TEK17. 
Dette må ivaretas under prosjekteringen og sikres i bestemmelsene. I 
detaljprosjekteringen av VA ledningsnettet så er det hensiktsmessig å involvere 
brannvesen for å komme frem til godkjent løsning. 
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Fig.28 - Oversikt over vannforsyningssystemet og plassering av planområdet markert med rød 
ramme. 

 
SLOKKEVANN 
For felt BFS1-4, frittliggende småhusbebyggelse, er krav til slokkevannskapasitet 20 l/s, 
med DN200 vannledning og 2 sidig forsyning. 
For felt BKS1-3, konsentrert småhusbebyggelse, er krav til slokkevannskapasitet 50 l/s, 
med minimum DN200 vannledning. 
 
VANNLEDNING 
Vannledning kan etableres med tosidig forsyning for nord og øst for å få tilstrekkelig 
slokkevannskapasitet. Kort beskrevet så forsynes nåværende boliger i tilknytning til 
planområdet fra øst siden ved DN150 fra Høydebasseng på Gleinåsen. I fremtiden 
planlegges det for at det i tillegg forsynes fra Nord siden fra Høydebasseng på Gullhella. 
Det er kommentert fra Asker kommune at det er utfordring å koble dette sammen fordi 
ledningene har ulike trykksoner, 207 fra Gullhaug og 201 fra Gleinåsen. Ved 
sammenkobling av disse sonene, vil utbygger løse dette.  
I situasjonsplan (se vedlagt rapport, vedlegg 8) er det visst 2 alternativer for tilkobling til 
VA nettet til Asker for vann og spillvann. Trase 7 og Trase 8.  
 
SPILLVANN 
Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende spillvannsnett Ø200 PVC.  
Spillvann skal gå i samme trase som vannledning for tilknytning til kommunalt VA nett på 
Bråset siden. 
 
Før rammetillatelse skal det foreligge en helhetlig VA-rammeplan, som samkjøres med 
naboplan som også er under utarbeidelse. Den helhetlige VA-planen skal vise løsninger 
for vannforsyning (inkl. slokkevannsdekning), spillvannshåndtering, fordrøyning og 
overvannshåndtering (inkl. flomveier). 
Det skal også foreligge en plan for fordrøyning- og overvannshåndtering. 
Dette sikres i bestemmelsene som følger planforslaget. 
 
OVERVANN 
Overvann skal løses lokalt og brukes som et positivt element i uteområdet.  

Gulhaug 
HB Gleinåsen 

 

Jakslandsås
en 

å
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Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides en helhetlig og bærekraftig plan for 
overvannshåndtering. Planen skal redegjøre for alt overvann, både takvann, 
overflatevann og drensvann og inkludere tiltak for å håndtere overvannet lokalt. 
Beregninger for overvann må ta hensyn til fremtidige klimaendringer. Dette innebærer at 
tiltaket skal opprettholde vannbalansen i området og omkringliggende områder og 
eiendommer m.m. skal ikke bli berørt eller få endret vannbalansen.  
 
Parkering til bil og sykkel  
Planforslaget foreslår noe redusert parkeringskrav ift. kravene som er i gjeldende 
kommuneplan for Røyken. 
 
For felt BKS 1-3 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass per boenhet og 0,2 
gjesteparkeringsplasser per boenhet.  
For felt BFS 1-4 skal det avsettes minimum 2 parkeringsplasser for hovedbruksenheten. 
Tomten skal planlegges slik at minimum 1 plass kan være i garasje. Det er krav til 
minimum 1 parkeringsplass i tillegg for sekundærboliger. 
 
Det skal avsettes minimum 18m2 pr. parkeringsplass. 
Det skal tilrettelegges for uttak til lading av elbil ved hver boenhet. 
Minimum 25 % av p-plassene avsatt til gjesteparkering skal tilrettelegges for elbiler med 
ladepunkt.  
Minimum 10 % av p-plassene avsatt til gjesteparkering skal reserveres 
forflytningshemmede.   
Minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet for frittliggende- og konsentrert 
småhusbebyggelse. Minimum 50% av sykkelplassene skal være overdekket.   
 
Uteoppholdsarealer  
MUA 
Uteoppholdsarealene i prosjektet organiseres som spennende fellesplasser enn store 
private hager. Dette bidrar til et godt bomiljø med gode møteplasser som igjen gir et 
godt naboskap, trygghet og et fellesskap på tvers av generasjoner. 
Det skal være høyt fokus på felleskapsfremmende funksjoner som dyrkningsfelt, 
samlingsplasser og gode forbindelser mellom felter i nabolaget. Uteområder organiseres 
som spennende fellesplasser.  
Krav til privat MUA for konsentrert småhusbebyggelse i kommuneplan for Røyken vil gi 
140 m2 på terreng. Dette vil medføre uhensiktsmessig lange parseller med tanke på 
brukbarhet av utearealet. I tillegg vil det være utfordringer med å tilpasse krav til 
terrengforhold. Det foreslås derfor en annen MUA-fordeling for rekkehusfeltene, som kan 
gi en mer hensiktsmessig form på utearealene. MUA krav for frittliggende 
småhusbebyggelse forholder seg til gjeldende krav i kommuneplanen for Røyken. 
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For rekkehusene foreslås det at det skal avsettes totalt minimum 80 m2 MUA på terreng 
per boenhet, privat MUA kan plasseres på terreng eller på takterrasse/balkonger. 
 
For eneboligtomtene skal det avsettes minimum 300 m2 MUA for hver enebolig og 400 
m2 MUA for en tomannsbolig på egen boligtomt. For sekundærleiligheter skal det 
avsettes 50 m2 MUA per boenhet.   
 
LEKEAREALER  
Prosjektet har til intensjon å skape attraktive plasser og aktiviteter som er tilpasset 
områdekarakteren, og som skaper et opplevelseslandskap. I tillegg vil det være svært 
mye tilgjengelig grøntareal i form av naturområde som ikke regnes inn som MUA i 
bestemmelser, men som allikevel kan benyttes til frilek. 
 
Planforslaget foreslår å avsette min. 35 m2 pr. boenhet til lekeareal. 
Boenheter innenfor felt BKS1-3 skal ha maks 100 meters gange til lekeplass og 
boenhetene innenfor felt BFS1-4 skal ha maks 200 meters gange til lekeplass. 
Lekeområdene skal være felles lekeareal for alle feltene innenfor planavgrensningen. Og 
tilrettelagt for lek og opphold for alle aldersgrupper.  
Alle lekearealene skal ha gode solforhold med minimum 50% direkte sollys i minst fem 
timer ved jevndøgn, og være skjermet fra trafikk og støy. Innenfor de mest sentrale 
lekeplassene skal deler av arealet opparbeides slik at det tilfredsstiller krav til universell 
utforming. Antall lekeplasser, type lekeplass størrelse og beliggenhet fremgår i 
illustrasjonen under, fig.29. 
 
Felt Antall 

rekkehus  
Krav lek (35m2 pr. 
boenhet) 

Totalt areal (m2) lek i 
planforslaget 

BKS 1 a og b + 
BKS 2 

73 
28 

73x35=2555 m2 
28x35= 980 m2  

3738 m2 

BKS 3 13 13x35= 455 m2 960 m2 
Eneboligtomter 30 30x35= 1050 m2 6350 m2 * 
Totalt  144 5040 m2 11 048 m2 

 
* 6047 m2 opparbeides til naturlekeplass på f_GN2 og 303 m2 er småbarnslek og 
anlegges i f_GTD 1 og 2. 
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Fig.29 viser fordelingen av lekearealer i planforslaget. 
 
De enkelte lekeplassene skal opparbeides med ulikt fokus, med elementer som utfordrer 
barn i ulike aldersgrupper. Lekeplassene skal til sammen dekke funksjoner som klatrelek, 
balanselek, sand lek, ball lek, huske og terrengformer. I tillegg skal det etableres felles 
drivhus eller dyrkingsplasser, ladepunkt for el- sparkesykler og el sykkel i tilknytning til 
minst én lekeplass innenfor BKS1-3, og innenfor f_GTD1-2. 
Innenfor hver av lekeplassene skal det også etableres sittemøbler som inviterer til 
opphold og rekreasjon for alle aldersgrupper. Lekearealene skal grense til annet felles 
uteoppholdsareal. Se fig. 30.   
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Fig.30 viser inspirasjonsbilder for hvordan den store lekeplassen «Lekedalen» kan opparbeides. 
 
Innenfor naturområdene felt f_GN1 og f_GN2 tillates oppføring av mindre elementer til 
rekreasjon, lek og samvær mellom ulike generasjoner. Elementene kan eksempelvis 
være hinderløype, felles dyrkning, sitteplasser ol. 
Eventuelle konstruksjoner skal ikke medføre terrengbearbeidelse som får negative 
konsekvenser for naturområdet. Naturen skal i størst mulig grad beholdes uberørt, og 
kunne benyttes som område for frilek.  
Det skal etableres et turdrag, f_GTD som sikrer en forbindelse for myke trafikanter 
gjennom planområdet.  
 

Fig. 31 viser nærliggende lekeplasser. 

Det stilles krav i kommuneplanen for 
Røyken at det skal planlegges 
grendeplass for barn og ungdom mellom 
10-18 år og for voksne. Størrelsen skal 
være min. 5 000 m2, evt. 2 x min. 2 500 
m2. Grendeplass skal ikke ligge lenger 
unna boligen enn 500 meter. 
 
Dette er ivaretatt innenfor de 
avstandskravene som stilles. 
Grendelekeplass i området med ballbane 
etc, ligger i avstand på 200 meter målt 
fra planområdets randsone. (maks 500 
meter fra hver boenhet i planområdet). 
Planområdet har også kort avstand ca. 
550 m til ballbane ved ungdomskolen. 
Det legges i tillegg opp til 
komplimenterende uteplasser som 
eksempelvis felles dyrkeområder,  
hinderløype, plasser for opphold, sitte 
steder i naturen ol. 
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Elementer og aktiviteter som egner seg innenfor planområdet og utnytter topografiens 
muligheter.  Dette vil være et supplement til kravene som stilles for lek i bestemmelsene, 
og bidra til å øke kvaliteten og utnytte arealene på en innovativ måte som igjen skaper 
enda bredere variasjon på møtesteder og aktiviteter for menneskene som bor på 
Jakslandåsen. 
 

           
Fig 32. Illustrasjonen viser tenkt felles uteareal innad i planområdet. 

Universell utforming 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov. I § 1-1 
heter det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og 
kravene til det enkelte byggetiltak. 
 
Innad i planområdet skal felles uteområder og viktige forbindelser utformes universelt 
iht. TEK17. Slik at offentlige områder er tilrettelagt for at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing.  
 
Grønnstruktur, friområder, LNF (jord og skogbruk) 
Det er gjennomført en naturtypekartlegging i området, Kartlegging og vurdering av 
naturverdier, Jakslandåsen, Røyken kommune, vedlegg 13. Dette er også ytterlig 
analysert i ROS analysen, vedlegg 4. Kartleggingen viser området nærmest bekkeløpet 
(fig 33), som er vurdert mest verdifullt. Ingen rødliste arter er registrert.  

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
https://www.regjeringen.no/nb/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-1-lovens-formal/id556730/
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Fig.33 viser markert område med grønt som er vurdert mest verdifullt. 
 
Store deler av området er tidligere jordbruksareal og senere gått ut av bruk, som man 
kan se på bildene i fig. 34 under. Store deler av ravinedalene er påvirket og allerede 
endret av bakkeplanering og tidligere jordbruk. 
 
Flyfoto viser tydelig at det er kjørt med landbruksmaskiner/driftskjøretøy på kryss og 
tvers av landskapet. Dette indikerer at det må ha vært mulig å manøvrere kjøretøyene 
på tvers av ravinedalene, som vurderes lite sannsynlig dersom ravinene hadde hatt sin 
naturlig/uberørte terrengform.  
 
Bunnen i dalene, spesielt sideravine 1, bærer tydelig preg av avrunding som følge av 
dette. Dette beskrives også i naturtypekartleggingen, der det står at store deler av 
sideravinene er påvirket av bakkeplanering. Det understrekes derfor at disse 
ravinedalene ikke har stått urørt og bærer sterkt preg av tidligere drift i området. 
 

 
Fig.34 viser ortofoto fra 2016 (t.v.), 1999 (i.m.) og 1954 (t.h) viser at nærmest hele 
ravineområdet var dyrket på 50-tallet og at områdene har gått stykkevis ut av bruk. 
 
Fra rapporten beskrives følgende; 
«En vurdering av den delen av ravinen som ligger innenfor planområdet er gjennomført. 
Det er ikke registrert øvrige verdifulle naturtyper i området. Det er heller ikke registrert 
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rødlistede arter, mens det ble observert én svartelistet art i området». Videre står det; 
«Området er i sin helhet er relativt variert med flere forskjellige terreng- og 
vegetasjonstyper. Store deler av området bærer preg av fysisk påvirkning, både fra 
tidligere tider og fra i dag. Store deler av ravinesystemet er mer eller mindre påvirket av 
tidligere fysiske inngrep og har slik sett mindre verdi isolert sett. Det bør imidlertid 
legges til grunn en helhetlig vurdering med tanke på hvilke områder som åpnes for 
utbygging». 
 
En helhetlig vurdering av naturområdene med ravinesystemet er gjennomført og dette 
ivaretas i forslag til arealfordeling innad i planområdet for de ulike formålene. De 
områdene som ikke allerede er påvirket av tidligere inngrep, med høy verdi, blir ivaretatt 
med hensynsone Naturmiljø (H560) i plankart og bestemmelser. 
Planforslaget forutsetter omdisponering av deler av ubebygd LNF-område til boligformål, 
sør-øst i planområdet. Byggearealet ned mot bekken i vest, som anses å ha større 
naturverdi har blitt vesentlig innskrenket, og området som har minst verdi i sørøst er blitt 
utvidet.  
 
Planforslaget sikrer intensjonene i naturtypekartleggingen ved å holde hele området 
innenfor verdi 1, fri for inngrep. I den øverste sideravinen vil ny bebyggelse og anlegg 
tilpasse seg landskapet. Ved å sammenligne arealene for naturområder innenfor 
planområdet i gjeldende regulering Heggum - Jaksland og forslag til ny regulering for 
Jakslandåsen, vil en kunne se at grøntarealet øker i det nye planforslaget. Innenfor det 
samme planområdet er det en samlet økning av naturområder på 10,8 daa, som gir en 
økning på 44% med naturområder innenfor planområdet.  
I gjeldende reguleringsplan for Heggum – Jaksland er ravinelandskap likeledes ikke 
ivaretatt, og formålsgrensen for bolig går flere steder langt inn i området som er 
kategorisert som verdi 1. Revidert planforslag bevarer og sikrer derved ravineområder i 
langt større grad.  
Planforslaget hensyntar dessuten også største delen av området som er kategorisert til 
verdi 2. En sideravine vil bli påvirket av utbyggingen, men denne er tidligere utsatt for 
bearbeidelse av terrenget ved flatehogst, kjørespor, avrundede formasjoner og noen 
fylling med gammelt søppel og innehar ikke sin originale landskapskarakter. Øvrige 
områder kategorisert som verdi 1 og 2 er i planforslaget sikret ved regulering til 
naturområde. 
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Fig.35 Gjeldende regulering til venstre vs. skisseforslag til nytt planforslag for detaljregulering til 
høyre.  
 
 
Sol/skyggeforhold  
Planområdet er lokalisert i et sørvestvendt område, med svært gode lys og solforhold. 
Planforslaget legger til grunn sol/skygge krav iht. gjeldende kommuneplan for Røyken 
2015-2027. Der det fremgår at minimum 50% av uteoppholdsarealene på terreng skal 
ha direkte sollys minst fem timer ved jevndøgn. Solbelyst privat uteareal per boenhet er 
tilfredsstilt iht. kravet, men noen boenheter får 50% av uteoppholdsareal foran huset. 
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Boenheten får dermed solbelyst areal på ulike deler av tomten. Dette muliggjør ulik form 
for opphold til ulike tider av døgnet, som igjen er positivt da beboerne har ulike behov ift. 
opphold for når de ønsker sol og skygge. Planforslagets lekeplasser og uteareal får 
likeledes gode solforhold på ulike tider av dagen. Viser til soldiagrammer under som viser 
solforhold på tidspunktene 10, 12, 14 og 17. Det er foretatt justeringer etter den 
politiske behandlingen og antall boenheter er nedjustert fra 165 til ca. 150. Sol/skygge 
diagrammene vil derfor fremstå enda bedre enn disse som ligger under.  
 
 

 
Sol/skygge diagram ved vårjevndøgn kl.10 

 
Sol/skygge diagram ved vårjevndøgn kl.12 

 
Sol/skygge diagram ved vårjevndøgn kl.14 

 
Sol/skygge diagram ved vårjevndøgn kl.17 
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Støyforhold  
Støyberegninger er utført av Rambøll AS, se vedlegg 9, for å dokumentere utendørs 
støyforhold. Det er utført støyberegninger i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
støy fra veitrafikk, resultatene er vurdert mot retningslinjen T-1442. Støyberegningene 
omfatter dagens situasjon og fremtidig situasjon. Estimert trafikk i Jakslandåsen etter full 
utbygging av ny reguleringsplan estimeres til ≈ 1017 bilturer/døgn (720+297). 
Beregningene viser at det er ingen eksisterende boliger som får økt støynivå på grunn av 
utbyggingen. Og det er ikke støyproblematikk i planområdet.  
 
Kulturminner og bevaringsverdier  
Tidligere i planprossessen og forbindelse med varsel om oppstart ble det påpekt at det 
kreves kulturminneundersøkelser. Dette ble gjennomført av Fylkeskommunen, og det ble 
i den forbindelse avkreftet at det finnes kulturminner innenfor planområdet.  
 
Dersom det allikevel under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner 
som ikke er kjent, må arbeidet stanses og Viken fylkeskommune må varsles, iht. 
kulturminnelovens §8, formidler om meldeplikt ved uforutsette funn av automatisk 
fredete kulturminner.   
 
Innenfor planområdet er det et SEFRAK registrert bygg beliggende sør i planområdet. 
Iht. Riksantikvarens SEFRAK-register registrert som lager, med bygningstype hus for 
dyr/landbruk lager/silo. Bygget er fra første kvartal av 1900-tallet.  
Ved nærmere undersøkelser og befaring på tomt, viser det seg at bygget trolig er revet 
og erstattet med nytt skur i nyere tid. Dette er ikke gjort av tiltakshaver. 
 
Miljøprogram, energi og klima  
Følgende miljøområder er forslagsstillers prioriteringsområder: 

- Avfallshåndtering både i bygge- og driftsfase skal møte strenge krav 
- Tilrettelegge for bevaring av naturkvaliteter, herunder bekkeløp og ravinelandskap 
- Tilrettelegge for varierte og gode uteområder, samt spennende 

rekreasjonsområder. 
- Utover offentlige krav, eksempelvis TEK-17, vil det vurderes hvilke 

kvalitetsnormer for bygg som til enhver tid best reflekterer de miljømessig gode 
løsninger. 

- Utslippsfrie energikilder 
- Før det kan gis igangsettingstillatelse for det omsøkte tiltaket skal det foreligge 

vurdering av fossilfri eller utslippsfri anleggsplass. 
- Fokus på bærekraftige boområder og tilrettelegging for nabolagsdyrkning. 

Energibruk 
Det er gjennomført en energiutredning av Rambøll, datert 18.02.2021, som vedlegges 
planforslaget. Vurederingene i rapporten oppummeres under.  
 
Tidligere Røyken og Asker kommunes miljø- og kommuneplaner har som målsetninger å 
redusere behovet for tilført energi og mål om miljøvennlige løsninger. I tidligere Røyken 
kommunes kommuneplan står det bl.a. at det skal legges til rette for fremtidig tilkobling 
til vannbåren varme, mens det i tidligere Askers kommuneplan står om å utnytte lokal 
fornybar energi og utveksling/sambruk av energi i området. 
 
En varmepumpeløsning som energikilde for å dekke grunnlasten vil oppfylle målet som 
bl.a. står i tidligere Askers kommuneplan om å utnytte lokale fornybare kilder. Som 
spisslast er det av økonomiske og praktiske hensyn foreløpig valgt å se på elektrisitet. 
 
Ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner og varmepumpe som henter varme fra 
avkastluften er en annen mulighet som kan være aktuelt og er godt egnet for trinnvis 
utbygging. Det anbefales da å velge et produkt med en varmepumpeløsning som klarer å 
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dekke størsteparten av behovet for tappevann og oppvarming. Romoppvarmingen 
anbefales dekket av vannbåren lavtemperatur gulvvarme på bad og yttergang.  
 
I resten av rommene kan et forenklet gulvvarmeanlegg eller lavtemperatur radiatorer 
være aktuelt.   
 
Solfangere og solceller kan være aktuelle i dette prosjektet. Endelige solforhold og 
optimal vinkling av paneler i forhold til plassering på tak bør sees nærmere på i en 
senere fase. Det må hensyntas skyggepartier og om det bør felles trær for å optimalisere 
solforholdene. Begge disse teknologiene ansees i dette prosjektet å være supplerende 
energikilder.   
 
Det må gjennomføres detaljert energiberegning når tegninger ferdigstilles og tekniske 
løsninger blir utarbeidet i neste fase. Dette for å dokumentere at energikravene i TEK17 
er oppfylt.  
 
Vassdrag  
Det er utført flomberegning og flomsonekartlegging av Sandvadbekken som grenser til 
planområdet i vest, stedvis går bekkeløpet også inn i planområdet. Rapporten vedlegges 
plansaken, vedlegg 11. Her fremgår det at området ikke er særskilt utsatt for flom. 
 
Beregningene er utført for en 200 – års flom med 40% klimatillegg og TEK17. 
Resultatene av flomberegningene fremgår i flomsonekart og viser at for en 200-årsflom 
med 40% klimapåslag får man flomvannføring på 5m3/s. Kartet viser også byggeavstand 
som er angitt i kommunedelplanen, rød linje i fig.36 under. 
Flomsone utbredelsen viser at den i hovedsak holder seg innenfor 20 m belte, lilla linje i 
fig.36 under, fra bekkekanten.  
Foreslått boligbebyggelse i planforslaget forholder seg til kravet i Røyken 
kommunedelplan om 50 m bygge avstand til bekk. Dette gir en buffer på 30 m ift. utsatt 
område for en evt. flomutbredelse fra bekken. Bebyggelsen anses derfor for å være 
plassert i god avstand til evt. flom. Det er i tillegg lagt inn tiltak i plankartet for å ivareta 
bebyggelsen ved at det er lagt inn hensynssone for flomfare (H320). Innenfor sonen 
tillates ikke bebyggelse under kote 116 moh. i henhold til VA- rapport og Flomanalyse 
Sandvadbekken.  
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Fig.36 Eksisterende drenieringslinjer vil bli ivaretatt ved etablering av nye flomveier. 
Dreneringslinjer er ikke ansett som tørrbekker. Dette er iht. VA – rapport fra Rambøll. 
 
Resultatene av vannlinjeberegningene viser at for en 200-årsflom med 40% klimapåslag 
får man en oppstuvning foran kulvert ved Jakslandåsen veien til 115.55 moh. Det 
anbefales at det legges på 0,5m i sikkerhetsmargin pga. usikkerhet i modellen.  Dette 
tilsier en vannstandsøkning på ca. 2,6 m fra normalvannføringen, som er iht. til 
erfaringstall fra norske vassdrag med et slikt nedbørsfelt. Av den grunn er bebyggelsen 
og anlegg, herunder også veiarealer, foreslått lagt på kote 116 moh. for å sikre at 
bebyggelsen er ivaretatt ift. evt. fremtidig flom i området. 
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Risiko og sårbarhet  
I tabellen under er fareområdene som er identifisert oppgitt sammen med identifiserte 
tiltak. Referansene det vises til er hentet fra Risiko og sårbarhetsvurdering (ROS). ROS 
er revidert ytterligere etter den politiske behandlingen og det henvises til revidert ROS 
analyse i sin helhet som ligger som vedlegg 4 til planforslaget. 
 
Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 
Flom og  
avrenning 

For å ivareta bebyggelsen er det lagt inn hensynssone for flomfare 
(H320) i plankart og bestemmelser som følger planforslaget.  Innenfor 
sonen tillates ikke bebyggelse og anlegg, herunder også veiarealer, 
under kote 116 moh. i henhold til VA- rapport, dette for å sikre ny 
bebyggelse mot eventuell flomfare. 
 
Flom og erosjonssikring av bebyggelsen skal dokumenteres før det kan 
gis rammetillatelse. Det skal også foreligge en helhetlig VA-rammeplan 
som viser løsninger for vannforsyning (inkl. slokkevannsdekning), 
spillvannshåndtering, fordrøyning og overvannshåndtering (inkl. 
flomveier). Dette er sikret i rekkefølgebestemmelse § 4 i 
bestemmelsene som følger planforslaget. Rambøll har utarbeidet VA-
rammeplan til planforslaget, vedlegg 8 samt en flomanalyse, vedlegg 
11. Dette vil bli sikret i det videre arbeidet fram til rammetillatelse. 

Overvann Håndtering av overvann skal følge treleddstrategien for lokal 
overvannshåndtering (fang og infiltrer, fordrøyning, sikker flomvei). Jfr. 
§11 i planforslagets bestemmelser. 
 
Uteområdene i planområdet skal tilrettelegges slik at overvann ved 
store nedbørsmengder ledes i flomveger, bort fra bebyggelse. 
Overvann skal håndteres og fordrøyes på egen grunn. Vann fra 
taknedløp skal håndteres lokalt. Det skal legges vekt på å skjerme 
Sandvadbekken i anleggsfase.   
Mot Sandvadbekken skal det avsettes tilstrekkelig bredde som gir plass 
til naturlig vegetasjon som dels hindrer og dels reduserer transport av 
partikkel- og næringsstoff, samt eventuelle forurensende stoffer ut i 
bekken. Overvann fra harde overflater mot bekken skal ledes til 
naturlig infiltrering på egen eiendom og ikke direkte ut i bekken. 
Dreneringslinjer er ikke ansett som tørrbekker og vil bli ivaretatt ved 
omlegning gjennom prosjektet. 

Geoteknikk Planforslaget er utarbeidet i henhold til geotekniske vurderinger i 
rapport av 17.02.2021. I rapporten er det ved gjennomføring av 
grunnundersøkelser ikke funnet kvikkleire. Geoteknisk rapport vurderer 
området som egnet for utbygging, og at stabilitet i grunnen blir 
ivaretatt i planforslaget. I planforslagets bestemmelser er det krav i § 4 
om at det før rammetillatelse skal redegjøres for geoteknisk 
prosjektering og gjennomføres grunnundersøkelser for gjeldende 
byggefelt. I tillegg skal det dokumenteres forsvarlig terrengbearbeiding 
og lokal stabilitet i byggefase og ferdigfase, i tråd med utomhusplan og 
veiledende illustrasjonsplan jfr. § 16 i bestemmelsene. 

Naturverdier  Det er gjennomført en naturtypekartlegging i området. Kartleggingen 
viser området nærmest bekkeløpet i vest, som er vurdert mest 
verdifullt. Det er heller ikke registrert rødlistede arter, mens det ble 
observert én svartelistet art i området. 
 
Området er i sin helhet relativt variert med flere forskjellige terreng- og 
vegetasjonstyper. Store deler av området bærer tydelig preg av fysisk 
påvirkning ved spor etter landbruksmaskiner/driftskjøretøy der har 
kjørt på kryss og tvers av landskapet, både fra tidligere tider og fra i 
dag. Store deler av ravinesystemet er mer eller mindre påvirket av 
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tidligere fysiske inngrep og har slik sett mindre verdi isolert sett. En 
helhetlig vurdering av naturområdene med ravinesystemet er 
gjennomført og dette ivaretas i forslag til arealfordeling innad i 
planområdet for de ulike formålene. De områdene som ikke allerede er 
påvirket av tidligere inngrep, med høy verdi, blir ivaretatt med 
hensynsone Naturmiljø (H560) i plankart og bestemmelser.  
 
Planforslaget forutsetter omdisponering av deler av ubebygd LNF-
område til boligformål, sør-øst i planområdet mot omdisponering av 
boligformål til LNF-område vest i planområdet. Byggearealet ned mot 
bekken i vest, som anses å ha større naturverdi har blitt vesentlig 
innskrenket, og området som har minst verdi i sørøst er blitt utvidet. 
En del av grepet er å styrke og videreføre områdets kvaliteter. 
Ravinene styrkes ved at en større del omgjøres til naturområde (GN). 
Ved å sammenligne arealene for naturområder innenfor planområdet i 
gjeldende regulering Heggum -Jaksland og forslag til ny regulering for 
Jakslandåsen, ser en at grøntarealet øker med 44% i det nye forslaget. 
Se detaljert arealoppsett i skisse under kap. 4 i planbeskrivelsen. 
 
Konsekvensene av dette er økt areal til naturområder. Noe som er 
positivt for å i størst mulig grad bevare det som er igjen av 
ravinelandskapet. 
 
Plankartet sikrer et større areal til grøntområde mot Sandvadbekken 
enn gjeldende plan og gjeldende kommuneplan, og planforslaget har 
således gått lengre i å bevare eksisterende grøntstruktur mot 
Sandvadbekken enn overordnet plan. Stedvis bevares også ravinene 
med opptil 95 meters avstand fra bekken for å bevare mer grøntarealer 
enn byggegrensen fra sidevassdrag setter begrensning for. 

Terreng-
bearbeiding 

I deler av grøntområdene (øverste del mot boligformål) må det 
påregnes noe terrengbearbeiding. Dette for å møte nivået på kotene til 
uteoppholdsarealer for boligene innenfor boligformålet og på den måten 
sikre riktig helning. Om ikke terrenget heves noe øverst mot 
boligformålet må det påregnes støttemurer eller bratte skjæringer for å 
tilfredsstille krav til uteoppholdsarealer på 1:3. 

Byggegrense 
mot bekk  

Det ligger et bekkedrag, Sandvadbekken, som grenser til planområdet i 
vest, stedvis går bekkeløpet også inn i planområdet. Foreslått 
bebyggelse forholder seg til kravet i Røyken kommunedelplan 2015-
2027, om 50 m byggeavstand til bekk. Bekken er ett positivt natur 
element i nærheten av planområdet, men kan ha negative 
konsekvenser ift. flom. For å sikre og ivareta bebyggelsen er det lagt 
inn hensynssone for flomfare (H320). Veitilkomst til bebyggelsen vil 
etableres innenfor 50 meters byggegrense fra bekk. Det sikres bevaring 
av kantvegetasjonen rundt bekken, samt plan for bevaring av bekkeløp 
i anleggsfase og beskyttelse mot avrenning av skadelige stoffer i 
anleggsfase.  

Kulturminner Innenfor planområdet er det et SEFRAKF registrert bygg beliggende sør 
i planområdet. Iht. Riksantikvarens SEFRAK-register registrert som 
lager, med bygningstype hus for dyr/landbruk lager/silo. Bygget er fra 
første kvartal av 1900-tallet. Ved nærmere undersøkelser og befaring 
på tomt, viser det seg at bygget trolig er revet og erstattet med nytt 
skur i nyere tid. Dette er ikke gjort av tiltakshaver. 
Ved eventuelle funn av automatisk, fredete kulturminner, sikres dette 
gjennom bestemmelsene.  
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Tilgjengelighet til kollektivtrafikk  
Planområdet ligger ca. 300 m fra definert sentrumsområde og har dermed kort avstand 
til både tog- og bussforbindelser, som også gjør det attraktivt for pendling mot Asker og 
Oslo. Nærmeste busstopp ligger ved avkjørsel fra Bråsetveien og inn på Nordengveien, 
stoppet ligger ca. 50 m fra planområdet. Fra Røyken sentrum er det bussforbindelser til 
øvrige deler av kommunen og videre til Oslo og Akershus. 
I tillegg er det lett å ferdes lokalt som myk trafikant til både skoler og barnehager. 
Infrastruktur som vei og samferdsel er allerede etablert. Dette er i tråd med mål i 
samfunnsdelen, der følgende fremgår; 

 
“Asker kommune er arealmyndighet med ansvar for at framtidig vekst genererer minst 
mulig behov for personbiltransport. Bolig- og arbeidsplassvekst i områder uten 
kollektivtilbud har direkte innvirkning på trafikkbildet og gir økte køer på hovedveinettet. 
Asker kommune har derfor definert en tydelig senterstruktur og prioriterte vekstområder. 
Framtidig transport- og arealplanlegging må omfatte hele kommunen og tilrettelegge for 
langsiktige løsninger. Boligfelt må ligge der det er god tilgang til senterstruktur, service 
og kollektivtransport. Løsningene skal være økonomisk, sosialt og miljømessig 
bærekraftige. Det regionale samarbeidet er nødvendig for å sikre de langsiktige 
samfunnsinteressene.” 
 

 

 
Fig.37 
 
Barn- og unge  
Alle som utformer planer, skal ta hensyn til barn og unges oppvekstmiljø og levekår. Det 
fremgår av plan – og bygningsloven § 1-1 om lovens formål: 1. ledd  
«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner».  
Kommunen har den viktigste rollen i å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø, og at 
deres interesser blir hørt. 
 
Planforslaget tilrettelegger for uteoppholdsarealer av varierende størrelse og utforming 
både privat og felles. Disse utformes for opphold og aktivitet til ulike tider av døgnet og 
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året. Gående og syklende prioriteres ved etablering av fortau og gangstrøk/forbindelser 
gjennom området. Det etableres lekeplasser spredt rundt i planområdet som sikrer korte 
avstander for lek, aktivitet og sosialisering. I tillegg har beboerne innenfor planområdet 
kort avstand til store grøntområder for frilek og friluftsliv. 
 
Av attraktive områdefasiliteter kan man blant annet nevne nye Røykenbadet, som ligge i 
gangavstand til planområdet. Både barne- og ungdomsskole ligger i gange og sykle 
avstand, og det er gode muligheter for trygg skolevei.  
 
Folkehelse 
Arbeidet med å styrke sosial bærekraft og folkehelse foregår ved mange sektorer i 
samfunnet. Iht. Plan- og bygningsloven fremgår det at «kommuneplanleggingen skal 
fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å 
forebygge kriminalitet.» 
 
Bomiljø og fysiske omgivelser påvirker sosial bærekraft og folkehelse. Tilhørighet, 
fellesskap og nærhet er nøkkelord som ligger bak begrepet godt bomiljø. I tillegg er en 
sosial blanding av mennesker bra for utviklingen av tolerante og åpne miljøer. De gode 
bomiljøene stimulerer til kontakt mellom mennesker, og det fysiske miljøet påvirker 
fysisk helse.  
 
Områder i planforslaget som har påvirkning på folkehelsen er følgende; 
 

• Transport – myke trafikanter som fotgjengere og sykelister prioriteres. Det 
tilrettelegges med fortau og et nettverk av gangforbindelser, dette tilrettelegger 
for at flere vil ferdes som fotgjenger eller sykelist, som igjen er helsefremmende. 
Å tilrettelegge for grønn mobilitet er et folkehelsetiltak, både fordi en får folk til å 
bevege seg mer, og fordi man reduserer bilbruk, og dermed også luftforurensning 
og støy i området. 
 

• Rekreasjon og idrett- stillesitting og fedme er et økende problem blant både barn, 
unge og i befolkningen generelt. Tilrettelegging av gode leke- og utearealer 
skaper arenaer der barn og unge kan være i aktivitet. 

 
• Stabile bomiljøer- bomiljøer der folk kjenner hverandre, hjelper hverandre og 

passer på hverandre er sosialt bærekraftig. Det gir folk en fellesskapsfølelse og 
kan bidra til å motvirke ensomhet, som er positivt for den mentale helsen. 
Samtidig kan det gjøre at folk er stolte av bolig- og uteområdene sine og dermed 
legger mere ressurser i å ta vare på og vedlikeholde dem. Boligområder med stor 
gjennomtrekk av folk forfaller fort. For å skape stabile bomiljøer sikrer 
planforslaget varierte størrelser på boenhetene, gode møteplasser, lekearealer og 
uterom slik at folk får en arena for å møtes og bli kjent med hverandre.  

 
• Fellesfunksjoner og uterom - Undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå viser at flere 

og flere mennesker bor alene, dette kan bidra til ensomhet. Planforslaget har 
fokus på sambruk og uteområder som er tilrettelagt med aktivitetstilbud. Dette er 
et ledd som kan generere til flere møter mellom mennesker og økt grad av 
sosialisering. Felles funksjoner bidrar også til en nabolagsfølelse der folk ser og 
hjelper hverandre i hverdagen.  

 
• God tilgang til rekreasjonsarealer- planområdet grenser til natur- og 

friluftsområder. Tilgangen til disse rekreasjonsområdene er helsefremmende for 
alle, og stimulerer til økt aktivitet. Samtidig er naturen gratis og tilgjengelig for 
alle samfunnsgrupper.  
 

• Før det kan gis igangsettingstillatelse for det omsøkte tiltaket skal skal det 
foreligge vurdering av fossilfri eller utslippsfri anleggsplass. 
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Fig. 38 

 

5.Analyser og utredninger 

Analyser og utredninger som følger som vedlegg: 
 
• Støyutredning, Rambøll, 29.01.2021 

 
• Geoteknisk vurdering, Multiconsult, 17.02.2021 

 
• VA-Rammeplan,Rambøll, 25.09.2020 

 
• Flomanalyse Sandvadbekken, Rambøll, 08.06.2021 

 
• Energiutredning, Rambøll, 23.02.2021 

 
• Veitegninger, Rambøll, 10.06.2021 

 
• Notat utskiftning av Braaset bru med en utvidet og forlenget bru, Asplan Viak, 

28.08.2020 
 

• 200901_tegning bro i nord_K300_A 
 

• Notat for alternative forslag til endret veilinje med ny bru vest for Braaset bru, 
Asplan Viak, 28.11.2019 
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• Kartlegging og vurdering av naturverdier, Naturforvalter Håvard Lucasen, 
01.06.2018 

 
• Arkeologisk registrering, Eirin Susann Beenberg 21.01.2020 

 
• ROS-analyse, TAG arkitekter 18.06.2021 

 
• Miljøprogram, TAG arkitekter 21.06.2021 

 
• Notat bæreevne eksisterende bruer, Asplan Viak, datert 28.05.2021 

 
• Illustrasjonsplan og uteromskvaliteter, TAG arkitekter, datert 21.06.2021 

 
 

 
6.Konsekvenser og forslagets virkninger for omgivelsene 

Reguleringsformål og arealoversikt 

 

I forslag til nytt planforslag foreslås det at 
felt BF1 omreguleres til formål BKS, 
konsentrert småhusbebyggelse med 
rekkehus og tilhørende ute- og 
lekearealer.  
I kommuneplanens arealdel 2015-2027 
(for Røyken), temakart differensiert 
bebyggelse (vedlegg til KP) fremgår det 
soner for differensiert bebyggelse. 
Planområdet er beliggende i sone B og C, 
innunder byggeområde kategori B1a og 
B2. De ulike områdekategoriene har egne 
krav ift. utnyttelse, høyde, MUA, lekeareal 
og parkering. Dette fremgår i 
kommuneplanens bestemmelser.  

Det er derfor svært logisk å tenke seg at felt BF1 som ligger i sone B kan omreguleres til 
konsentrert småhus bebyggelse (BKS) fra offentlig eller privat tjenesteyting.  
Konsekvensene for omgivelsene ved å omregulere formål på den nordlige del av 
planområdet til konsentrert småhusbebyggelse vil være svært positive. Feltet egner seg 
svert godt til bolig og er en naturlig utvidelse av resterende boligformål innenfor 
planområdet samt allerede etablert boligfelt rett øst for planområdet. Det skal uansett 
etableres infrastruktur til øvrige felt innenfor planområdet og felt BF1 (foreslått med 
feltnavn BKS1 i ny regulering) ligger nærmest Røyken sentrum, med en avstand på ca. 
300 m fra definert sentrumsområde iht. gjeldende kommuneplan.  
Området ligger i god nærhet til togstasjon med rask pendlevei til Asker og Oslo. Av 
attraktive områdefasiliteter kan man blant annet nevne nye Røykenbadet som ligger 
300m (ca. 5 min gange) fra planområdet. Avstand fra 650 m øst for planområdet ligger 
Røykenhallen, Røyken videregående skole, Røyken ungdomsskole og Midtbygda 
barnehage. Det er god fremkommelighet for gående og syklende, samt gode og trygge 
skoleveier.  
 
Dersom felt BF1 reguleres til bolig, slik det foreslås i planforslaget, vil det i forslag til ny 
detaljregulering for hele planområdet allikevel etableres færre enheter, med en 
reduksjon på ca. 38%, enn tidligere forslag på et større planområde ref. reguleringsplan 
av Heggum-Jaksland (2002). Dersom en kun sammenligner ift. de resterende feltene 
innenfor planområdet, vil det allikevel etableres færre enheter på et større areal i denne 
reguleringen enn det som var forespeilet i reguleringen fra 2002. Da var det regulert inn 
185 boenheter på feltene B1-B4 samt en toetasjes barnehage med grendehus. Nå 
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foreslås ca. 150 boenheter innenfor samme planområde, dvs. 19% reduksjon ift. 
gjeldende regulering Heggum – Jaksland (2002). 
 
I Asker kommune sin samfunnsdel fremgår det intensjoner om å utvikle og tilrettelegge 
for tettstedsutvikling der det etableres tilhørighet og gode innvendige og utvendige 
møteplasser for befolkningen. Videre ønsker kommunen at alle innbyggere skal ha gode 
bolig- og leveområder, tilrettelagt for samvær og livsutfoldelse på tvers av alder, 
økonomi og kultur, slik at helsefremmende forhold som trygghet, livsmestring og fysisk 
aktivitet utvikles. Det legges også vekt på sambruk av kommunale formålsbygg og 
anlegg. Og at det skal tilrettelegges for en boligbygging tilpasset boligbehovet i 
befolkningen, både i forhold til boligtyper og boligpriser. Dette er helt i tråd med hva 
tiltakshaver ønsker å utvikle innenfor planområdet.  
 
I tillegg vil det være økonomisk bærekraftig ift. å få til flere boliger som igjen gir et 
større spekter av variasjon innenfor planområdet og dermed et større mangfold av både 
boligtyper og brukergrupper. Målet må være å få til et område på tvers av generasjoner. 
Dette er også i samsvar med beskrivelse i Kommuneplan for Asker 2020-2032 
samfunnsdelen, der følgende fremgår: 
 
«Stadig flere husholdninger består av kun en til to personer. Dagens boligsammensetning 
samsvarer ikke med denne utviklingen. For å sikre en god balanse må det bygges flere 
mindre boliger. Det er ønskelig at flere førstegangsetablerere og lavtlønnsgrupper får 
mulighet til å etablere seg i kommunen». 
 
Det kan forekomme negative konsekvensene i form av mulig uønsket ferdsel til 
naturområdene lengst nede mot bekken. Men dette kan forebygges med god kanalisering 
av ferdsel. Dette vil også være en negativ konsekvens om eksisterende formål beholdes. 
Deler av dagens grøntområde vil bli påvirket av utbyggingen og det vil bli mindre 
grøntarealer. Dette er derimot regulert til byggeformål i gjeldende kommuneplan for 
tidligere Røyken.  
 
Utnyttelse høyde 
Planforslaget forholder seg til bestemmelser for utnyttelse og høyder iht. 
kommuneplanen for Røyken 2015-2027. Det planlegges konsentrert småhusbebyggelse i 
2-3 etasjer og frittliggende småhusbebyggelse i 2 etasjer.  
For felt BKS 1-3, konsentrert småhusbebyggelse, med rekkehus, reguleres det med maks 
30% BYA. For felt BFS 1-4, frittliggende småhusbebyggelse, med eneboligtomter, 
reguleres det med maks 25% BYA. Det legges opp til totalt 30 ferdig regulerte 
eneboligtomter. 
For eneboliger og tomannsboliger tillates maks 1 sekundærleilighet på inntil 60 m² BRA 
per hovedbruksenhet. 
Totalt i prosjektet legges det opp til ca. 150 nye boenheter. 
 
Felt BKS 5, feltet er i gjeldende regulering en del planområde med feltbetegnelse B3. 
Tomten består av Gr.br.nr 267/17 og 267/18. Eiendommene reguleres nå med feltnavn 
BFS5, eksisterende bebyggelse og innlemmes i planen, men bestemmelsene for felt BFS5 
følger regulering Heggum - Jaksland (SAK 0091/02) Utnyttelsen for feltet er maks 
25%BYA.  
For eneboliger og tomannsboliger tillates maks 1 sekundærleilighet på inntil 60 m² BRA 
per hovedbruksenhet. 
Disse endringene anses kun som en formalitet av plan og har ikke innvirkning på 
detaljreguleringen utover dette.  
 
Foreslått løsning er i tråd med planlagt utnyttelse og høyder i kommuneplanen og 
utviklingen av planområdet er derfor ikke avvikende for tidligere gjeldende planer eller 
tilgjengelig presentert mulig utvikling for omkringliggende eksisterende bebyggelse. 
Terrenget på tomten gjør at hustypene utformes slik at de trappes på 1-2 etasjer med 
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terrenget. Valg av hustyper følger terrengformen, og skaper variasjon på tomten. 
Positive konsekvenser ved at bebyggelsesstrukturen danner skjermede og gode 
møteplasser. Noen av boenhetene vil få vei på begge sider av boenheten, dette kan være 
en negativ konsekvens med tanke på bomiljø, men med avbøtende tiltak som vegetasjon 
og lav fartsgrense vil ikke dette oppleves hemmende. Veiutforming internt på feltene er 
valgt med tanke på å skape mest mulig terrengtilpasning og inspirere til lav fart og rolig 
bomiljø. Det vil bli begrenset med trafikk på veiene innad i planområdet og ingen 
gjennomkjøring. 
 
Estetikk og utforming og boligtyper/typologi 
Prosjektet er tenkt som ett fremtidsrettet grønt og frodig boligområdet med gode boliger 
utearealer og møteplasser, tilrettelagt for ulike generasjoner og samfunnslag. 
Estetikken i området skal være preget av variasjon i bruk av farger og materialitet. 
Bestemmelsene setter krav til kvalitet og at god arkitektonisk utforming skal prege 
utviklingen av området. Valg av materialer skal sikre variasjon og gi hvert felt sin 
identitet. Bebyggelsen skal ha utstrakt bruk av tre i materialitet. Bebyggelsen skal 
plasseres i terrenget slik at det skapes variasjon i høyder, samt at rekkehusene skal 
plasseres med forskyvninger i forhold til hverandre for å skape variert romfølelse på 
rekkehusområdene. 
 
Prosjektet vil bli et tilskudd til utviklingen av Røyken som et prioritert tettsted og få 
positive konsekvenser for nærområdet. Både i form av varierte boligtyper og størrelse, 
variert estetikk og utforming av prosjektet. Prosjektet vil bidra til å tilføre nytt liv i 
Røyken. Estetikk og utformingskrav i bestemmelsene ivaretar dette. 
 
Landskapstilpasning og fjernvirkning 
Planområdet ligger i et åpent, delvis kupert terreng med svært gode solforhold. 
Terrenget innenfor planområdet er spennende å bygge boliger i, dette er et positivt 
element i måten bebyggelsen og utearealer organiseres på. 
Boligene planlegges i et vestvendt og spennende landskap der raviner og 
terrengforskjeller virker som identitetsskapende elementer. 
Ambisjonen er å bruke terrenget som et verktøy for å styrke områdets identitet. 
Dette grepet bidrar også til å unngå en negativ konsekvens ift. fjernvirkningen av 
utbyggingen av området.  
 
I deler av grøntområdene (øverste del av ravinedaler) må det regnes med noe 
terrengbearbeiding. Dette for å møte nivået på kotene til uteoppholdsarealer for boligene 
innenfor boligformålet.  
 
Det er lagt inn bestemmelser som sikrer maks terrengendringer. Det vil forekomme 
variasjoner ut ifra hvordan terrenget er i de ulike delene innenfor planområdet og 
planbestemmelsene har derfor variasjoner for maks terrengendring for hvert felt.  
 
Disse områdene er per dags dato regulert til byggeformål i kommuneplanen. Plankartet 
sikrer mer grøntområde mot Sandvadbekken enn gjeldende plan og gjeldende 
kommuneplan, og planforslaget har således gått lengre i å bevare eksisterende 
grøntstruktur mot Sandvadbekken enn overordnet plan. Stedvis bevares også ravinene i 
mer enn 50 meters avstand fra bekken for å bevare mer grøntarealer enn byggegrensen 
fra sidevassdrag setter begrensning for. 
 
Hvordan prosjektet utnytter stedets karakter og bruker terrenget og landskapet som et 
element i utviklingen av området er en svært positiv konsekvens som gjør området 
stedstilpasset med høy grad av egenart og identitet. Dette er også i tråd med intensjoner 
i kommuneplanens samfunnsdel, som påpeker viktigheten av at nye områder skal bygge 
oppunder stedets karakter.  
I samfunnsdelen skriver Asker kommune at det skal arbeides aktivt med stedsutvikling, 
og tilrettelegge for trygge, inkluderende, attraktive og aktivitetsfremmende tettsteder. 
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Hvilket vi mener at implementeres i forslaget, bla. gjennom å aktivt bruke terrenget som 
en viktig del av utviklingen av område.  
Negativ konsekvens er mulig bruk av støttemurer og skjæringer som bryter med det 
naturlige landskapet i området. Bestemmelsene som følger planforslaget, skal sikre at 
støttemurer og skjæringer kun brukes der det er absolutt nødvendig. Og der dette må 
etableres vil de bli bearbeidet slik at de i størst mulig grad integreres som elementer i 
prosjektet og ikke fremtrer i negativ forstand.  
 
Kjøreadkomst og veiløsninger 
Hovedadkomst til planområde er fra rundkjøring i Bråsetveien, med avkjørsel inn på 
Nordengveien som har broforbindelse over E134 (Rv23) til Christian Lingsomsvei som er 
hovedveien inn til planområdet. Hovedadkomsten (o_SV1) til området er allerede 
etablert med fortau på en side. Veien vil koble seg på fremtidig ny bro i nord over E134 
(Rv23) og videre retning Røyken sentrum. I sør, forlenges kjørevegen (o_SV2) gjennom 
planområdet, og det reguleres inn egne innkjørsler (o_SKV) der det vil bli etablert 
interne veier som sikrer adkomst til rekkehusene. Eneboligområdet i sør-øst foreslås med 
ferdig regulert veg (o_SV3) og f_SKV4. 
 
Alle kommunale og private veg- og parkeringsanlegg skal opparbeides i tråd med Asker 
kommunens veg- og gatenorm og/eller krav satt i detaljregulering/estetisk veileder. 
Vegtegninger datert 10.06.2021, skal være veiledende for utforming og plassering av 
veier. Dette er sikret i bestemmelsene. 
 
For felt BKS1 skal det etableres snumulighet med bom slik at ikke hele sløyfen blir 
belastet med all trafikk inn på tunet. Trafikken skal skilles i to veier ved innkjøringen til 
området. Privatbiler skal ikke benytte hele sløyfen, dette er kun tilrettelagt for 
renovasjon/redning/brannbil. 
Det er etablert fortau(o_SF) på en side av hovedvei (o_SV1) inn i området, og det 
forlenges, slik at hele hovedveien innad i området har fortau.  
 
Valgt veiløsning i prosjektet bør ikke få store konsekvenser for prosjektet. Det er tenkt 
med sløyfe for å sikre god fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Det er også et mål å 
unngå for mye trafikk innad i boligområdet, da en ønsker å etablere lite biltrafikk og et 
trafikksikkert boligområde. For øvrig vil mindre veiareal muliggjøre mer areal frigjort til 
grønt og gode utearealer for beboerne.  
 
Til sluttbehandling har hovedveien igjennom planområde blitt opprettholdt i full bredde. 
Denne veien kan bli en fremtidig ringvei som tegnet inn i gjeldende kommuneplan fra 
tidligere Røyken kommune.  
Forslagstiller anser det som mest hensiktsmessig for planforslaget å gjøre denne 
endringen i forkant av at planforslaget legges på offentlig ettersyn.   
I ny illustrasjonsplan og plankart er hovedveien gjennom planområdet utvidet til å 
opprettholde full bredde. Omlegging av veien resulterer i noen justeringer av boligfeltene 
mot syd hovedsakelig i felt BKS3. Det vil fra veien bli opprettholdt direkte adkomst til 
omkringliggende boliger. Dette for å unngå unødvendig infrastruktur tiltak ved ytterligere 
vei og infrastruktur i området. Dette vil skåne terrenget mest mulig og opprettholde så 
mye grøntareal som mulig i området. For å kompensere mot direkte avkjøring til veien, 
er bestemmelsene supplert med krav om at alle enheter i felt BKS3 må ha snumulighet 
på egen tomt. 
  
Bruløsning - ny permanent bru over E134 (Rv23) 
Asplan Viak har på vegne av tiltakshaver utarbeidet et nytt forslag som omhandler en 
permanent bru over E134, jmf. Vedlegg 14, 15, 16 og 24. 
I ny brukonstruksjon er det lagt til grunn en fremtidig utvidelse på 5,5 m på hver side. 
Tegning K300 viser ny bru der konstruksjonen er tilpasset fremtidig E134. Ny bru og 
fremtidig utvidelse av fjellskjæring medfører at eksisterende bru må rives. 
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Trafikkmessig vil dette få noen tidsbegrensede negative konsekvenser i form av tidvis 
stenging av vei. Det er nærliggende å anta at deler av prosjektet må utføres på nattestid 
der E134 er helt eller delvis stengt. Lokaltrafikken kan dirigeres om Røyken sentrum (7 
min omvei) og/eller Hyggenvegen/Grimsrudvegen (10 min omvei). Det er forespeilet en 
grov plan for trafikkavvikling i anleggsgjennomføringen, se kap. 4. Iht. denne 
gjennomføringsplanen som er beskrevet i kap. 4, vil det ikke være nødvendig å stenge 
E134 i lange perioder.  
Ny bro vil ha svært positive konsekvenser i form av økt trafikksikkerhet. Oppgraderingen 
vil gi både eksisterende og nytt boligområde en mer trafikksikker vei, især vil dette 
merkes for de myke trafikantene. Eksisterende bru består av en vei uten fortau, ny 
løsning vil gi to kjøreveier og fortau. Dette vil gi området trafikksikre forbindelser til 
viktige målpunkter som sentrum, Røyken badet, skole, barnehage og togstasjonen. I 
tillegg vil broen få større trafikk kapasitet enn eksisterende bro. 
 
Som en politisk forutsetning for å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn ble det jfr. 
politisk vedtaksliste pkt. 3 stilt krav om at broen over E 134 skal være etablert før 
igangsettingstillatelse gis. Alternativt må forslagsstiller dokumentere bæreevnen til 
broen. Forslagstiller har sikret broen i rekkefølgebestemmelser og vedlegger 
dokumentasjon på bæreevnen på eksisterende bro, i eget notat Bæreevne eksisterende 
bruer, datert 28.05.2021, vedlegg 24. 
Dette for å sikre broens bæreevne og at den er tilstrekkelig for å tåle anleggstrafikk til 
planområdet før ny bro etableres. 
 
Trafikk 
Fremtidig situasjon tilsier at ca. 150 nye boenheter gir en turproduksjon på rundt 720 
ÅDT i sum inn til og ut fra planområdet etter ferdig utbygging. 
Estimert trafikk i Jakslandåsen etter full utbygging av ny reguleringsplan estimeres til ≈ 
1017 bilturer/døgn (720+297).  
Trafikkberegningene har en positiv konsekvens ved at forventet trafikkmengde fra 
planområdet reduseres ved ny reguleringsplan i forhold til dagens vedtatte 
reguleringsplan. Den estimerte endringen er i størrelsesorden 337 bilturer/døgn. Ut fra 
tabell for turproduksjon pr. enhet pr. største time i V713 er makstimen for bolig 15:30-
16:30 og prosentdelen av døgntrafikken i makstimen er 16%. Dette gir en 
makstimetrafikk tilsvarende 127 kjøretøy fra planområdet. 
 
Den foreslåtte omdisponering fra Offentlig eller privat tjenesteyting til konsentrert 
småhusbebyggelse på felt BF1, nå felt BKS1, vil ikke påvirke atkomstsituasjonen til 
planområdet. En formålsendring vil genere langt mindre trafikk – estimert av Rambøll til 
10% av trafikken. 
 
Ved å konsentrere offentlige – og privat tjenesteyting i sentrum vil det også bidra til å 
redusere personbiltransport og derved redusere klimagassutslipp i henhold til 
intensjonene i Samfundsdelen. 
 
Motorisert trafikk vil alltid ha en negativ konsekvens ift. trafikksikkerhet. Det er derfor 
viktig med lave fartsgrenser og planfrie overganger der det er etablert viktige 
forbindelser over vei i planforslaget. 
 
VA-anlegg 
Rambøll har utarbeidet en VA rammeplan for prosjektet, datert 25.09.2020. 
Iht. til Røyken kommuneplan 2015-2027 skal det i alle reguleringsplaner inngå en VA-
rammeplan (§ 6.13). I tillegg skal det utarbeides en plan for fordrøyning og 
overvannshåndtering (§ 6.14). 
Rapporten gjør rede for eksisterende situasjon, behov for evt. omlegging av eksisterende 
VA infrastruktur dimensjonerende vannmengder, slokkevannskapasitet, vannledning, 
spillvann og overvann. Det henvises til utfyllende beskrivelse i kap. 4 i planbeskrivelsen. 
Før rammetillatelse skal det foreligge en helhetlig VA-rammeplan, som samkjøres med 
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naboplan som også er under utarbeidelse. Den helhetlige VA-planen skal vise løsninger 
for vannforsyning (inkl. slokkevannsdekning), spillvannshåndtering, fordrøyning og 
overvannshåndtering (inkl. flomveier). 
Det skal også foreligge en plan for fordrøyning- og overvannshåndtering. 
Dette sikres i bestemmelsene som følger planforslaget. 
Positiv konsekvens av VA- anlegg er at Jakslandåsen vil få et oppgradert vann- og 
avløpsnett. 
 
Flom- og overvannshåndtering 
Deler av Plantområdet ligger innenfor kartlagt område hvor det er fare for flom. Flom og 
erosjonssikring av bebyggelsen må derfor dokumenteres. Rambøll har utført 
flomberegning og flomsonekartlegging av Sandvadbekken, datert 08.06.2021, som 
grenser til planområdet i vest, stedvis går bekkeløpet også inn i planområdet. Rapporten 
vedlegges plansaken. Resultatene av flomberegningene viser at for en 200-årsflom med 
40% klimapåslag får man flomvannføring på 5m3/s. Flomsone utbredelsen viser at den i 
hovedsak holder seg innenfor 20 m belte fra bekkekanten  
 
Konsekvenser ved en evt. stor flom i området vil være av negativ konsekvens ved 
eventuelle materielle skader på bebyggelsen. Med avbøtende tiltak vil sannsynlighetene 
for dette reduseres.  
Iht. Flomanalyse Sandvadbekken, utført av Rambøll, vedlegg 11, konkluderes det med at 
ved å sikre en byggeavstand på minimum 20 meter fra bekken vil ikke flom være et 
problem for prosjektet. 
 
Konsekvensene av mulig flom er ivaretatt ved å legge all bebyggelse med min. 50 m 
avstand til bekk med påfølgende hensynssone for flomfare (H320) lagt inn i plankartet, 
for å i størst mulig grad ivareta bebyggelsen. All bebyggelse og anlegg, herunder også 
veiarealer ligger over flomkote 116 moh. Flom blir derved ivaretatt gjennom 
planforslaget samt bestemmelsene for planen. 
 
Overvann skal løses lokalt og brukes som et positivt element i uteområdet. Ved søknad 
om rammetillatelse skal det utarbeides en helhetlig og bærekraftig plan for 
overvannshåndtering. Planen skal redegjøre for alt overvann, både takvann, 
overflatevann og drensvann og inkludere tiltak for å håndtere overvannet lokalt. 
Beregninger for overvann må ta hensyn til fremtidige klimaendringer. Dette innebærer at 
tiltaket skal opprettholde vannbalansen i området og omkringliggende områder og 
eiendommer m.m. skal ikke bli berørt eller få endret vannbalansen. Det bør bestrebes å 
etableres åpne løsninger for overvannet. 
 
Parkering bil og sykkel 
Planforslaget foreslår noe redusert parkeringskrav ift. kravene som er i gjeldende 
kommuneplan for Røyken. Se utfyllende beskrivelse under kap. 4 i planbeskrivelsen.  
Forslag til noe redusert parkeringskrav kan ha negativ konsekvens for enkelte som har 
behov for høy parkeringsdekning. Men overordnet ser vi på reduseringen som en positiv 
konsekvens.  Parkeringskravene ses i forhold til planområdets nærhet til Røyken 
togstasjon, med kort vei både med sykkel eller gange til/fra togstasjon. I tillegg vil 
fremtiden hele tiden utvikle seg med nye bærekraftige transportmidler og stadig bedre 
elektriske alternativer til bil. Dette gjør det naturlig å satse på mindre bilbruk. Det vises 
også til ønsket utvikling i kommunen om å følge overordnede miljømål og redusering av 
bilbruk. I Kommuneplanens samfunnsdel fremgår følgende; 
 
“Asker kommune er arealmyndighet med ansvar for at framtidig vekst generer minst 
mulig behov for personbiltransport. Bolig- og arbeidsplassvekst i områder uten 
kollektivtilbud har direkte innvirkning på trafikkbildet og gir økte køer på hovedveinettet. 
Asker kommune har derfor definert en tydelig senterstruktur og prioriterte vekstområder. 
Framtidig transport- og arealplanlegging må omfatte hele kommunen og tilrettelegge for 
langsiktige løsninger. Boligfelt må ligge der det er god tilgang til senterstruktur, service 
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og kollektivtransport. Løsningene skal være økonomisk, sosialt og miljømessig 
bærekraftige. Det regionale samarbeidet er nødvendig for å sikre de langsiktige 
samfunnsinteressene.” 
 
Dette er helt i tråd med hva forslagstiller ønsker. Planforslaget legger for øvrig til rette 
for godt tilgjengelige lademuligheter og åpner for muligheter for etablering av 
bildeling/bilpool. 
 
Uteoppholdsarealer MUA 
Det skal etableres rekkehus som tilstreber samlende strukturer, med fokus på 
organisering av bebyggelse som stimulerer til møter mellom beboerne.  
Uteoppholdsarealene i prosjektet organiseres heller som spennende fellesplasser enn 
store private hager. Dette bidrar til et godt bomiljø med gode møteplasser som igjen gir 
et godt naboskap, trygghet og et fellesskap på tvers av generasjoner. 
Krav til privat MUA for konsentrert småhusbebyggelse i kommuneplan for Røyken vil gi 
140 m2 på terreng. Dette vil medføre uhensiktsmessig lange parseller med tanke på 
brukbarhet av utearealet. I tillegg vil det være utfordringer med å tilpasse krav til 
terrengforhold. Planforslaget forslår derfor en annen MUA-fordeling for rekkehusfeltene, 
som kan gi en mer hensiktsmessig form på utearealene. MUA krav for frittliggende 
småhusbebyggelse forholder seg til gjeldende krav i kommuneplanen for Røyken. 
 

  
 

For rekkehusene foreslås det at det skal avsettes totalt minimum 80 m2 MUA per 
boenhet, privat MUA kan plasseres på terreng eller på takterrasse/balkonger. 
 
For eneboligtomtene skal det avsettes minimum 300 m2 MUA for hver enebolig og 400 
m2 MUA for en tomannsbolig på egen boligtomt. For sekundærleiligheter skal det 
avsettes 50 m2 MUA per boenhet.   
 
Nytt MUA forslag gir konsekvenser for noe mindre privat uteareal, men vil samtidig åpne 
for mer felles opparbeidet og programmert uteoppholdsareal med høy kvalitet og 
variasjon i hele planområdet. Dette vil generere kontakt mellom beboerne og et godt 
nabolag.  
Prosjektet vil tilfredsstille kravene for privat MUA i henhold til gamle Asker kommune, og 
ha noe høyere krav til felles uteareal/lek (enn i Asker kommune).  
Denne fordelingen av MUA vil være skånsom med terrenget, og vil gi større muligheter 
for terrassering av boliger med terrenget og en mer naturlig behandling av 
områdekarakteren. Konsekvensen for omgivelsene vil være svært positiv ved at 
utearealer i plasser, gatetun og forbindelser på tvers blir opparbeidet i takt med 
bebyggelsen, og med innhold som innbyr til opphold, lek og samvær for alle 
aldersgrupper, og både dagens og nye beboere. 
 
Lekearealer 
Krav til lekearealer i kommuneplan for Asker og Røyken er ulike. Krav i Røyken er 50 m2 
pr. boenhet og i Asker er kravet 25m2 pr. boenhet. Planforslaget foreslår 35 m2 
lekeareal pr. boenhet. Dette er et fornuftig areal å legge seg på med tanke på det bratte 
terrenget i området, og at de arealene som avsettes til lek faktisk brukes og får beboere 
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til å møtes. I tillegg vil grøntområdene rundt, selv om dette ikke inngår i MUA- 
regnskapet ville benyttes til frilek og spennende uteoppholdsarealer.  
Forslagsstiller ønsker heller å skape attraktive plasser og aktiviteter som er tilpasset 
områdekarakteren, og som skaper et opplevelseslandskap og samtidig bevarer 
vegetasjon og naturområder.  
 
Lekeområdene skal være felles lekeareal for alle feltene innenfor planavgrensningen. Og 
tilrettelagt for lek og opphold der de enkelte lekeplassene skal opparbeides med ulikt 
fokus, med elementer som utfordrer barn i ulike aldersgrupper. Alle lekearealene skal ha 
gode solforhold med minimum 50 % direkte sollys i minst fem timer ved jevndøgn, og 
være skjermet fra trafikk og støy. Innenfor de mest sentrale lekeplassene skal deler av 
arealet opparbeides slik at det tilfredsstiller krav til universell utforming. 
Konsekvensene av dette vil være positive fordi en tilrettelegger for stor variasjon av 
aktivitetstilbud og sikrer i tillegg målpunkter og aktiviteter som også genererer ungdom 
og voksne til aktivitet og sosialisering i nærområdet. 
 
Grendelekeplass 

Iht. §7.6 Grendeplass i kommuneplanen for 
Røyken skal det planlegges grendeplass for 
barn og ungdom mellom 10-18 år og for 
voksne. Størrelsen skal være min. 5 000 
m2, ev. 2 x min. 2 500 m2. Grendeplass 
skal ikke ligge lenger unna boligen enn 500 
meter. 
Dette er allerede ivaretatt innenfor de 
avstandskravene som kreves i 
kommuneplanen for Røyken. 
Grendelekeplass i området med ballbane 
etc. ligger i avstand på 200 meter målt fra 
planområdets randsone. (maks 500 meter 
fra hver boenhet i planområdet).  
Planområdet har også kort avstand ca. 550 
m til ballbane ved ungdomskolen.  
Planforslaget legger i tillegg opp til 
komplimenterende uteplasser som 
eksempelvis felles dyrkeområder, 

hinderløype, plasser for opphold, sitte steder i naturen ol. Dette vil være et supplement 
til kravene som stilles for lek i bestemmelsene. Dette er elementer og aktiviteter som 
egner seg innenfor planområdet og utnytter topografiens muligheter,og dermed har 
positive konsekvenser for planområdet. Dette vil også bidra til å øke kvaliteten og 
utnytte arealene på en innovativ måte som igjen skaper enda bredere variasjon på 
møtesteder og aktiviteter for menneskene som bor på Jakslandåsen. 
 
Universell utforming 
Planforslaget legger til grunn at området skal utformes med universell utforming i tråd 
med gjeldende lover og forskrifter, og konsekvensen for nærområdet blir at uterom og 
bebyggelse med god tilgjengelighet etableres i nabolaget.   
Oppsummert vil planforslaget ha kun positiv konsekvens for universell utforming. 
 
Grønnstruktur, friområder, LNF (jord og skogbruk) 
Det er gjennomført en naturtypekartlegging i området, Kartlegging og vurdering av 
naturverdier, Jakslandåsen, vedlagt planforslaget. Kartleggingen viser området nærmest 
bekkeløpet som er vurdert mest verdifullt. Det er ikke registrert øvrige verdifulle natur-
typer i området. Det er heller ikke registrert rødlistede arter, mens det ble observert én 
svartelistet art i området. Området er i sin helhet er relativt variert med flere forskjellige 
terreng- og vegetasjonstyper. Store deler av området bærer preg av fysisk påvirkning, 
både fra tidligere tider og fra i dag. Store deler av ravinesystemet er mer eller mindre 
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påvirket av tidligere fysiske inngrep og har slik sett mindre verdi isolert sett. En helhetlig 
vurdering av naturområdene med ravinesystemet er gjennomført og dette ivaretas i 
forslag til arealfordeling innad i planområdet for de ulike formålene. De områdene som 
ikke allerede er påvirket av tidligere inngrep, med høy verdi, blir ivaretatt med 
hensynsone Naturmiljø (H560) i plankart og bestemmelser. Planforslaget forutsetter 
omdisponering av deler av ubebygd LNF-område til boligformål, sør-øst i planområdet. 
Byggearealet ned mot bekken i vest, som anses å ha større naturverdi har blitt vesentlig 
innskrenket, og området som har minst verdi i sørøst er blitt utvidet. En del av grepet er 
å styrke og videreføre områdets kvaliteter. Ravinene styrkes ved at en større del 
omgjøres til naturområde (o_GN). Ved å sammenligne arealene for naturområder 
innenfor planområdet i gjeldende regulering Heggum Jaksland og forslag til ny regulering 
for Jakslandåsen, ser en at grøntarealet øker i det nye forslaget. Dette tilsier en samlet 
økning av naturområder totalt innenfor samme planområdet på 10,8 daa, som gir en 
økning på 44% av naturområder innenfor planområdet. Se arealoppsett i skisse under 
kap. 4. 
Konsekvensene av dette er økt areal til naturområder. Noe som er positivt for å i størst 
mulig grad bevare det som er igjen av ravinelandskapet. 
 
Det anlegges en buffersone med vegetasjonsskjerm mellom felt BKS 3 og tilgrenset 
jordbruksareal i sør, slik at egenskapene ved jorda blir bevart i tråd med jordlovens 
formål. 
Denne reguleres til Grøntområde vegetasjonsskjerm (f_GV).  
 
Sol/skygge forhold 
Planområdet ligger i et åpent sørvestvendt område, med svært gode lys og solforhold. 
Alle boligene og lekeplasser vil få svært gode solforhold i løpet av dagen med solbelyst 
areal på ulike tider av døgnet. Dette muliggjør ulik form for opphold til ulike tider av 
døgnet, som igjen er positivt da beboerne har ulike behov ift. opphold for når de ønsker 
sol og skygge. Planforslaget legger til grunn sol/skygge krav iht. gjeldende kommuneplan 
for Røyken 2015-2027. Der det fremgår at minimum 50% av uteoppholdsarealene på 
terreng skal ha direkte sollys minst fem timer ved jevndøgn. Prosjektet tilfredstiller 
kravet. Der bakhager til boliger ligger nordvendt for å bevare karakteren i terreng skapes 
det mer rom i forhager for å få imøtekommende kvalitetskrav til solbelyste arealer. 
Planforslagets lekeplasser og uteareal får gode solforhold på ulike tider av dagen. Viser til 
soldiagrammer og beskrivelse i kapittel 4. Det er foretatt justeringer etter den politiske 
1. gangs behandlingen og antall boenheter er nedjustert fra 165 til ca. 150. Sol/skygge 
diagrammene vil derfor fremstå enda bedre enn illustrasjonene som vises under kap. 4.  
 
Støyforhold 
Støyberegninger er utført av Rambøll AS, se vedlegg 9, for å dokumentere utendørs 
støyforhold. Beregningene danner grunnlag for vurdering av behov for støyreduserende 
tiltak. Det er utført støyberegninger i henhold til Nordisk beregningsmetode for støy fra 
veitrafikk, resultatene er vurdert mot retningslinjen T-1442. I beregningene er det tatt 
utgangspunkt i prognosesituasjon 2030 med tilhørende trafikktall. Støyberegningene 
omfatter dagens situasjon og fremtidig situasjon. 
Estimert trafikk i Jakslandåsen etter full utbygging av ny reguleringsplan estimeres til ≈ 
1017 bilturer/døgn (720+297). 
Beregningene viser at det er ingen boliger som får støynivå over anbefalte grenseverdier 
på grunn av utbyggingen. Det er dermed ingen negative konsekvenser rettet til støy i 
planforslaget. 
 
Kulturminner og bevaringsverdier 
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på 
Jakslandåsen. Tidligere Buskerud fylkeskommune, nå Viken, har utført en 
kontrollregistrering av en automatisk fredet tradisjonslokalitet (ID41376) som etter 
registreringen fikk ny status som ikke-fredet.  
Innenfor planområdet er det et SEFRAK registrert bygg beliggende sør i planområdet. 
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Iht. Riksantikvarens SEFRAK-register registrert som lager, med bygningstype hus for 
dyr/landbruk lager/silo. Bygget er fra første kvartal av 1900-tallet.  
Ved nærmere undersøkelser og befaring på tomt, viser det seg at bygget trolig er revet 
og erstattet med nytt skur i nyere tid. Dette er ikke gjort av tiltakshaver. 
 
 
Miljø, energi og klima 
Det er utarbeidet et miljøprogram det forslagstiller har som intensjon å prioritere 
miljøområder innen følgende tema; 

- Avfallshåndtering både i bygge- og driftsfase skal møte strenge krav. 
- Tilrettelegge for bevaring av naturkvaliteter, herunder bekkeløp og ravinelandskap 
- Tilrettelegge for varierte og gode uteområder, samt spennende 

rekreasjonsområder. 
- Utover offentlige krav, eksempelvis TEK-17, vil det vurderes hvilke 

kvalitetsnormer for bygg som til enhver tid best reflekterer de miljømessig gode 
løsninger. 

- Utslippsfrie energikilder.  
- Før det kan gis igangsettingstillatelse for det omsøkte tiltaket skal skal det 

foreligge vurdering av fossilfri eller utslippsfri anleggsplass. 
- Fokus på bærekraftige boområder og tilrettelegging for nabolagsdyrkning. 

Konsekvensene av miljøtiltakene vil ha stor verdi for beboerne i området og bidra til økt 
livskvalitet. I tillegg vil tiltakene være et ledd i miljøsatsingen til kommunen. 
 
Energibruk 
Det er utarbeidet en energiutredning av Rambøll, datert 23.02.2021, som vedlegges 
planforslaget. I utredningen fremgår det ulike mulige energikilder for å oppnå 
miljøvennlige løsninger.  
 
Tidligere Røyken og Asker kommunes miljø- og kommuneplaner har som målsetninger å 
redusere behovet for tilført energi og mål om miljøvennlige løsninger. I tidligere Røyken 
kommunes kommuneplan står det bl.a. at det skal legges til rette for fremtidig tilkobling 
til vannbåren varme, mens det i tidligere Askers kommuneplan står om å utnytte lokal 
fornybar energi og utveksling/sambruk av energi i området. 
 
Det må gjennomføres detaljert energiberegning når tegninger ferdigstilles og tekniske 
løsninger blir utarbeidet i neste fase. Dette for å dokumentere at energikravene i TEK17 
er oppfylt.  
 
Vassdrag 
Det ligger et bekkedrag, Sandvadbekken, som grenser til planområdet i vest, stedvis går 
bekkeløpet også inn i planområdet. Foreslått bebyggelse forholder seg til kravet i Røyken 
kommunedelplan 2015-2027, om 50 m byggeavstand til bekk. Bekken er ett positivt 
natur element i nærheten av planområdet, men kan ha negative konsekvenser ift. flom. 
For å sikre og ivareta bebyggelsen er det lagt inn hensynssone for flomfare (H320). 
Veitilkomst til bebyggelsen vil etableres innenfor 50 meters byggegrense fra bekk. Det 
sikres bevaring av kantvegetasjonen rundt bekken, samt plan for bevaring av bekkeløp i 
anleggsfase og beskyttelse mot avrenning av skadelige stoffer i anleggsfase. 
 
Tilgjengelighet til kollektivtrafikk 
Det er kort avstand til både tog- og bussforbindelser, som også gjør det attraktivt for 
pendling mot Asker og Oslo. Dette er en positiv konsekvens som bidrar til redusert 
bilbruk. Nærmeste busstopp ligger ca. 50 m fra planområdet. Fra Røyken sentrum er det 
bussforbindelser til øvrige deler av kommunen og videre til Oslo og Akershus. I tillegg er 
det lett å ferdes lokalt som myk trafikant til både skoler og barnehager. Konsekvensene 
kan være positive ift. økt satsning på kollektivtilbud også lokalt i Røyken dersom det 
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bosetter seg flere mennesker i Røyken og befolkningstallet og brukergruppen øker. 
 
Konsekvenser for barn og unge 
Alle som utformer planer, skal ta hensyn til barn og unges oppvekstmiljø og levekår. Det 
fremgår av plan – og bygningsloven § 1-1 om lovens formål: 1. ledd  
«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner».  
Kommunen har den viktigste rollen i å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø, og at 
deres interesser blir hørt. 
 
Utvikling av Røyken som tettsted medfører flere mennesker, nye aktiviteter og større 
tilbud innen kultur og opplevelser. Dette kommer også barn og unge i nærområdet til 
gode. Turstier, fortau og gangstrøk/forbindelser gir økt trafikksikkerhet og tilrettelegger 
for å gå og sykle gjennom og ut av området. Fortetting kan bidra til et bedre 
kollektivtilbud. Trygg skolevei skal opprettholdes ved å etablere videre forbindelse med 
fortau i Christian Lingsomsvei både i forbindelse med ny broløsning i nord og skole vei 
mot øst. Planforslaget tilrettelegger for uteoppholdsarealer av varierende størrelse og 
utforming både privat og felles. Disse utformes for opphold og aktivitet til ulike tider av 
døgnet og året. Det etableres lekeplasser spredt rundt i planområdet som sikrer korte 
avstander for lek, aktivitet og sosialisering. I tillegg har beboerne innenfor planområdet 
kort avstand til store grøntområder for frilek og friluftsliv. Planen har positiv konsekvens 
for barn og unge da den legger til rette for økt aktivitet og tilbud i nærområdet. 
 
Folkehelse 
Gang, sykling og økt bruk av kollektivtrafikk er bra for helsen. En sekvens av ulike 
uformelle møteplasser og ulike typer aktivitetstilbud og lekeplasser gir økt sosial 
bærekraft. Etablering av et nettverk av forbindelser innad i planområde, med smett, stier 
og snarveier, samt mer etablerte ferdselsårer gjør det lett å ferdes som fotgjenger og 
enkelt å gå ut på tur.  
Beplantning og et grønt område med rik vegetasjonsbruk viser seg også å gi bedre helse. 
Byggehøyder er tilpasset slik at dagslysforhold er sikret i alle boenheter, i tillegg sikres 
dette av teknisk forskrift. Planen forventes å få positiv konsekvens for folkehelse da den 
tilrettelegger for at ulike generasjoner kan bosette seg i område og i tillegg legges det 
opp til et bredt spekter av aktivitetsmuligheter innenfor planområdet som igjen gjør at 
folk lettere kommer i kontakt og blir kjent med hverandre. Før det kan gis 
igangsettingstillatelse for det omsøkte tiltaket skal skal det foreligge vurdering av fossilfri 
eller utslippsfri anleggsplass. 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget faller ikke inn under pbl. § 4-1 eller virkeområde for forskrift om 
konsekvensutredning (§ 8a), og utløser derfor ikke krav om planprogram eller 
konsekvensutredning. Nødvendige utredninger av relevante miljø- og samfunnstemaer er 
gjennomført som en del av planprosessen. 
Det er gjort særskilte vurderinger i planbeskrivelsen angående de temaer som ble ønsket 
vurdert til å utløse konsekvensutredning av administrasjonen. Dette gjelder bytte av 
formål fra offentlig/privat tjenesteyting, samt omfordeling av grøntarealer. Se tidligere i 
dokumentet for utredning av disse temaene.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Viser til vedlagt ROS analyse, vedlegg 4. 
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7.Forhåndsuttalelser 

Liste over innkomne forhåndsuttalelser 
Det er i alt kommet inn 13 uttalelser til planforslaget. 
 
Nummer Gnr/bnr Navn Dato 
1  Direktoratet for mineralforvaltning(DMF) 05.06.2019 
2  Avinor 06.06.2019 
3  Renovasjonsselskapet for Drammensregionen 

(RfD) 
06.06.2019 

4  Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

06.06.2019 

5  Bane NOR 11.06.2019 
6  Fiskeridirektoratet 12.06.2019 
7  Statens vegvesen region sør 14.06.2019 
8  Kystverket 20.06.2019 
9  Tilsynet for små avløpsanlegg i 

Drammensregionen 
21.06.2019 

10  Heggumåsen velforening 24.06.2019 
11  Buskerud fylkeskommune (BFK) 24.06.2019 
12  Fylkesmannen i Oslo og Viken 26.06.2019 
13  Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) 26.06.2019 

 
 
 
Oppsummering av innkomne forhåndsuttalelser 
 
1.Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av mineralske 
ressurser eller medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. DMF har 
ingen merknader til varsel om oppstart. 
 
2. Avinor 
Avinor viser til mottatt brev med varsel av oppstart av detaljregulering. 
De har ingen merknader til planarbeidet.  
 
3. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) 
RfD påpeker viktigheten av å innarbeide renovasjonsløsninger tidlig i planlegging av nye 
boligområder. Krav til renovasjonsløsninger bør fastsettes på reguleringsplannivå, slik at 
eventuelle endringer kan foretas i en tidlig fase av prosjektet. Dette er spesielt viktig i 
områder der det er planlagt tett bebyggelse. I nye boligprosjekter anbefaler RfD å legge 
opp til fellesløsninger og å utrede muligheten for nedgravde renovasjonsordninger, siden 
dette som regel gir bedre løsninger med hensyn til estetikk, lukt, sikkerhet og arealkrav, 
enn konvensjonelle beholdere.  
RfD har utarbeidet retningslinjer for renovasjonsløsninger ved nybygging og 
rehabilitering (bolig- og fritidsbebyggelse) som skal være til hjelp ved planlegging av nye 
boligområder. 
 
4. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
DSB viser til mottatt varsling, men har ikke kapasitet til å kommentere alle mottatte 
plansaker og gir kun et generelt svar der det fremgår at Fylkesmannen har et overordnet 
ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i plansaker.  
DSB samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det 
er nødvendig. Det vises for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet 
i kommunens arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.   
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5. Bane NOR 
Bane NOR viser til mottatt brev med varsel av oppstart av detaljregulering. Planområdet 
ligger langt unna jernbanen og berører ikke Bane NORs interesser. De har derfor ingen 
merknader til planarbeidet. 
 
6. Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet region Sør viser til mottatt brev med varsel av oppstart av 
detaljregulering. Planarbeidet vil ikke medføre konsekvenser for de interesser 
direktoratet skal ivareta i planleggingen, og har derfor ingen innspill eller merknader til 
det aktuelle planarbeidet. 
 
7. Statens vegvesen region sør 
Statens vegvesen viser til at planarbeidet må ses i en større sammenheng og være i tråd 
med gjeldende kommuneplan, samt vurderes iht. Samordnet areal- og 
transportplanlegging. 
De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres, ofte vil det være nødvendig 
med en trafikkanalyse som redegjør for økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. 
Kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må 
avklares. Planarbeidet berører Europaveg E134. 
Det vil bli satt et rekkefølgekrav til utvidelse av brua over E134 både i denne 
reguleringsplanen og i reguleringsplanen for 65/1, 68/15 og 68/21 – Jakslandåsen, som 
er under behandling. Det forutsetter at eksisterende bru erstattes med en ny kontinuerlig 
bru med to kjørebaner og fortau som sikrer tilstrekkelig areal til prosjektet «Rv. 23 
Bjørnstad – Auvi – Dagslett – midtrekkverk».  
Endringer på Statens vegvesen sitt vegnett må påregnes forlangt gjennomført før 
området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen 
før tiltaket kan iverksettes. 
 
Normal byggegrense for riksveg / fylkesveg er 100 m / 50 m. Ved regulering av 
støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesvei må støyforholdene dokumenteres og 
nødvendige tiltak innarbeides i planen. «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser 
langs riksvegnettet i Buskerud» er godkjent i Miljøverndepartementet 7. desember 2004 
og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. 
 
8. Kystverket 
Kystverket viser til mottatt brev med varsel av oppstart av detaljregulering. Planarbeidet 
vil ikke ha betydning for Kystverkets interesser og har av den grunn ingen merknader til 
igangsettingen av planarbeidet.  
 
9.Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen 
Planområde grenser tett opp mot eksisterende bebyggelse. Eiendommer som har private 
avløpsløsninger og som grenser inn mot området eller ligger innenfor planområdet må få 
beskjed om å tilknytte seg kommunalt nett som skal føres frem i området. Det er derfor 
viktig å dimensjonere ledninger innenfor planområdet slik at det er mulig for 
eksisterende bebyggelse å koble seg på nytt avløpsanlegg. Tilsynskontoret for små 
avløpsanlegg i Drammensområdet har oversikt over hvilke eiendommer dette kan gjelde 
og ønsker en dialog om denne problemstillingen. Det bes om å referere til saksnummer 
2019/3171. 
 
10. Heggumåsen velforening 
Heggumåsen velforening viser til rekkefølgekrav for utbedring av bro over E134 og at 
broen utvides ifbm. utvikling av nye boligområder. Velforeningen forutsetter at utbedring 
av broen skjer før utvikling av boligområdene igangsettes, da standarden på broa ikke er 
tilfredsstillende for økt anleggstrafikk.  
 
11. Buskerud fylkeskommune (BFK) 
Fylkeskommunen gir et kulturminnefaglige innspill til planarbeidet. Arkeologiske 
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kulturminner, det er registrert en automatisk fredet tradisjonslokalitet vest i 
planområdet. BFK må kontroll registrere dette kulturminnet og registrere planområdet for 
øvrig, før de kan uttale seg ytterligere til planen. Det vises til §§ 8 og 9 om 
undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og større private tiltak. Det er en 
fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å 
unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri 
mark. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10.   
For øvrig er det ikke eksisterende bebyggelse med verneverdi innenfor planområdet.  
 
12. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Fylkesmannen minner om at det er en rekke nye nasjonale og regionale føringer for 
arealforvaltningen siden gjeldende plan Heggum – Jaksland ble vedtatt i 2002. De nye 
føringene må følges opp i utformingen av detaljreguleringen. Av de viktigste føringene 
vises det til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, retningslinjen 
støy i arealplanlegging T-1442/2016, statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene, Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Rikspolitiske retningslinjer for barn 
og unge T-2/08. Fylkesmannen ber om at disse tas med i det videre planarbeidet og 
omtales. 
 
13. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
NVE viser til Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) som setter tydelige 
krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På 
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. 
Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.   
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering og 
fordrøyningstiltak. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av 
tilstrekkelig areal til tiltakene. Det vises for øvrig til informasjon om overvann på 
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige 
regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs 
saksområder må være vedlagt. 
 
 
 
Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene 
 
1.Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
Ingen kommentar. 
 
2. Avinor 
Ingen kommentar. 
 
3. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) 
Det skal etableres gode renovasjonsløsninger i prosjektet, kravene vil bli fastsatt i 
planbestemmelsene. RfDs retningslinjer for renovasjonsløsninger skal legges til grunn for 
prosjektering og bygging.  
 
 
4. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
Ingen kommentar. Det vises til at eventuelle kommentarer vil være samordnet med 
Fylkesmannen og eventuelt fremgå fra Fylkesmannens uttalelse. 
 
5. Bane NOR 
Ingen kommentar. 
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6. Fiskeridirektoratet 
Ingen kommentar. 
 
7. Statens vegvesen region sør 
Innspillet tas til etterretning, og vil bli fulgt opp i utformingen av detaljreguleringen og 
ivaretatt i plandokumentene. 
Utvidelse av broa over Rv23 (E134) vil bli et rekkefølgekrav både i denne 
reguleringsplanen og i reguleringsplanen for Gr/br.nr 65/1, 68/15 og 68/21 – 
Jakslandåsen, som er under behandling.  
Det forutsettes at eksisterende bru erstattes med en ny kontinuerlig bru med to 
kjørebaner og fortau som sikrer tilstrekkelig areal til prosjektet «Rv. 23 Bjørnstad – Auvi 
– Dagslett – midtrekkverk». Forslagstillere for begge detaljreguleringene har positiv 
dialog med Statens vegvesen vedrørende løsning for ny brutrasè i nord over E134 
(Rv23). Der er enighet om å oppføre en permanent bro over E134 (Rv23). Bruen sikres 
opparbeidet iht. intensjon i vedtak fra Formannskapet 09.10.2018. Vedtaket har følgende 
ordlyd; 
 
«Før det kan åpnes for bygging av nye boliger i området Heggum/Jaksland, herunder 
Jakslandsveien (syd for Rv23), Jakslandsåsen og Christian Lingsomsvei, må ny bro over 
Rv23 (E134) med to kjørefelt og fortau, samt fortau i Christian Lingsomsvei være 
opparbeidet». 
 
8. Kystverket 
Ingen kommentar. 
 
9. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen 
Innspillet tas til etterretning og vil bli drøftet i samråd med kommunen.  
 
10. Heggumåsen velforening 
Innspillet tas til etterretning.  
Utvidelse av broa over Rv23 (E134) vil bli et rekkefølgekrav både i denne 
reguleringsplanen og i reguleringsplanen for Gr/br.nr 65/1, 68/15 og 68/21 – 
Jakslandåsen, som er under behandling.  
Det forutsettes at eksisterende bru erstattes med en ny kontinuerlig bru med to 
kjørebaner og fortau som sikrer tilstrekkelig areal til prosjektet «Rv. 23 Bjørnstad – Auvi 
– Dagslett – midtrekkverk». Forslagstillere for begge detaljreguleringene har positiv 
dialog med Statens vegvesen vedrørende løsning for ny brutrasè i nord over E134 
(Rv23). Der er enighet om å oppføre en permanent bro over E134 (Rv23). Bruen sikres 
opparbeidet iht. intensjon i vedtak fra Formannskapet 09.10.2018. Vedtaket har følgende 
ordlyd; 
 
«Før det kan åpnes for bygging av nye boliger i området Heggum/Jaksland, herunder 
Jakslandsveien (syd for Rv23), Jakslandsåsen og Christian Lingsomsvei, må ny bro over 
Rv23 (E134) med to kjørefelt og fortau, samt fortau i Christian Lingsomsvei være 
opparbeidet». 
 
Det foreligger en omforent grunneieravtale om utforming og gjennomføring av broen. 
Kommunen ønsker veien sikret opparbeidet innen detaljregulering av området. Avtalen 
legges ved planforslaget til 1.gangsbehandling av planen.   
 
11. Buskerud fylkeskommune 
Innspillet tas til etterretning og tiltakshaver har i samarbeid med Akershus 
fylkeskommune gjennomført arkeologisk registering for hele planområdet iht. krav. Dette 
er dokumentert i rapport Arkeologisk registrering, vedlegg 12. 
Nærliggende verneverdig bebyggelse Gr.br.nr.67/2 skal sikres god tilpasning til 
omgivelsene.  
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12. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Innspillet tas til etterretning, de nye føringene vil bli fulgt opp i utformingen av 
detaljreguleringen og omtalt i planbeskrivelsen. 
 
13. Norges vassdrags- og energidirektorat 
Innspillet tas til etterretning og vil bli ivaretatt i planforslaget. Det er utarbeidet en 
geoteknisk rapport (Geoteknisk datarapport, Multiconsult) for planområdet. I rapporten 
fremgår det at området ligger langt under marin grense og grunnen består av tynn- 
og/eller tykk marin leire og stedvis bart fjell. 
Det finnes ikke noen faresoner for kvikkleireskred i området. 
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8. Vedlegg til saken 

 
Nr  Vedlegg til 1. gangs behandling Revidert 

etter 
vedtakspunk
ter ved 
politisk 
behandling 

1.  Plankart, PDF og SOSI, TAG arkitekter, datert 04.03.2021 21.06.2021 
2.  Reguleringsbestemmelser, TAG arkitekter, datert 24.03.2021 21.06.2021 
3.  Planbeskrivelse TAG arkitekter, datert 05.03.2021 21.06.2021 
4.  ROS-analyse, TAG arkitekter, datert 01.03.2021 18.06.2021 
5.  Miljøprogram, TAG arkitekter, datert 22.10.20 21.06.2021 
6.  Illustrasjonsplan TAG arkitekter, datert 23.02.2021 21.06.2021 
7.  Jakslandåsen_snitt samlet, terrengprofil, lengdesnitt med 

bebyggelse, TAG arkitekter 08.03.2021  
21.06.2021 

8.  VA-Rammeplan, Rambøll, datert 25.09.2020  
9.  Støyutredning, Rambøll, datert 29.01.2021  
10.  Geoteknisk vurdering, Multiconsult, datert 17.02.2021  
11.  Flomanalyse Sandvadbekken, Rambøll, datert 08.03.2021 08.06.2021 
12.  Arkeologisk registrering, Eirin Susann Beenberg datert 

21.01.2020 
 

13.  Kartlegging og vurdering av naturverdier, Naturforvalter Håvard 
Lucasen, datert 01.06.2018 

 

14.  Notat utskiftning av Braaset bru med en utvidet og forlenget bru, 
Asplan Viak, datert 28.08.2020 

 

15.  200901_tegning bro i nord_K300_A  
16.  Notat for alternative forslag til endret veilinje med ny bru vest 

for Braaset bru, Asplan Viak, 28.11.2019 
 

17.  Kopi av kunngjøringsannonse   
18.  Kopi av varslingsbrev  
19.  Kopi av varslingslisten   
20.  Kopi av varsling avis  
21.  Kopi av varsling på nett  
22.  Veitegninger, Rambøll, datert 22.02.2021 10.06.2021 
23.  Energiutredning, Rambøll, datert 23.02.2021  

 Nye vedlegg etter politisk behandling  
24. 

 

Notat bæreevne eksisterende bruer, Asplan Viak, datert 
28.05.2021 

28.05.2021 
 

25. 

 

Illustrasjonsplan og uteromskvaliteter, TAG arkitekter, datert 
21.06.2021 

21.06.2021 
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