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1. Bakgrunn 
I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal planmyndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen. 

2. Metode 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i rundskriv fra Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB). Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan 
og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante 
kravdokumenter. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm., og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er 
med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kun unntaksvis 
kommentert. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
1. Usannsynlig:  hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse; skjer sjeldnere enn hvert 100 år. 
2. Lite sannsynlig:  kan skje (ikke usannsynlig); skjer ca. hvert 10 år. 
3. Sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse; skjer årlig. 
4. Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fire kategorier, jf. tabell 1. 
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Tabell 1: Konsekvensgrader 

Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
   forsyning mm. 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom reserve-
system ikke finnes 

3. Alvorlig Alvorlig / behandlings-
krevende skade 

Midlertidig / behandlings-
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som medfører 
dødt eller varig mén, mange 
skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade på 
eiendom 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 2. 

Tabell 2: Samlet risikovurdering 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig grønn gul rød  

2. Lite sannsynlig     

1. Usannsynlig     

Tegnforklaring 
 rød  Tiltak nødvendig 
     gul  Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 
     grønn  Rimelige tiltak gjennomføres 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

3. Uønskede hendelser, risiko og tiltak 

3.1 Analyseskjema 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 3. 

Tabell 3: Sjekkliste over mulige uønskede hendelser 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Er området utsatt for, eller kan planen / tiltaket medføre risiko for: 

1. Erosjon JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Det er ikke registrert områder med 
erosjonsrisiko innenfor planområdet 
med formål boligbebyggelse. 
I TEK17 §7-2 (4) er det gitt at byggverk 
skal plasseres eller sikres slik at det ikke 
oppstår skade ved erosjon. Avstanden til 
erosjonsutsatt elvekant bør være minst 
like stor som høyden på elvekanten og 
ikke under 20 meter. For Jakslandåsen 
er avstanden til bebyggelse satt til min. 
50 m, som også er iht. Røyken 
kommuneplan 2015-2027. 
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

Lokalstabilitet i byggefase og ferdigfase 
skal dokumenteres videre i forbindelse 
med byggesak.   

Det henvises til punkt 3.2 der temaet er 
videre utredet. 

2. Kvikkleireskred 

 

JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Det er utarbeidet en geoteknisk rapport 
for planområdet der det fremgår at 
området ligger langt under marin grense 
og grunnen består av tynn- og/eller tykk 
marin leire og stedvis bart fjell.  
Ettersom det er gjort flere 
totalsonderinger over og ved fot av 
ravineskråning, uten påvisning av 
sprøbruddmateriale eller kvikkleire, er 
det etter vurdering av Multiconsult ikke 
fare for kvikkleireskred.  

3. Jord- og flomskred JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Deler av planområdet ligger innenfor 
kartlagt område hvor det er fare for flom. 
Det er utarbeidet flomsonekart for 200 
års flom + 40%. Innenfor flomsonen 
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. Dette er ivaretatt i planen. 
Flom og erosjonssikring av bebyggelsen 
vil bli ytterligere dokumentert og vurdert 
ifbm. byggesak. 
 
Det henvises til punkt 3.2 der temaet er 
videre utredet. 

4. Steinskred, steinsprang JA Usannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Prosjektområdet ligger ikke innenfor, 
eller i nærheten av, kartlagt område hvor 
det er fare for skred.  

5. Sørpeskred NEI     

6. Snø-/isras NEI     

7. Sekundærvirkninger av ras/ skred 
(flodbølge, oppdemning, bekkelukking, 
mm.) 

NEI     

8. Elveflom JA Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Deler av planområdet ligger innenfor 
kartlagt område hvor det er fare for flom. 
Det er utarbeidet flomsonekart for 200 
års flom + 40%. Kartet viser også 
byggeavstand som er angitt i 
kommunedelplanen, 50 m.  
Flomsone utbredelsen viser at den i 
hovedsak holder seg innenfor 20 m 
belte fra bekkekanten, all bebyggelse i 
planforslaget er i minimum 50 m avstand 
til bekkekant.  

Det er ytterligere lagt inn krav om 
avbøtende tiltak i bestemmelser. 
Hensynssone for flomfare H_320 er lagt 
inn i plankart, for å sikre bebyggelsen 
mot elveflom.  

Det henvises til punkt 3.2 der temaet er 
videre utredet. 

9. Tidevannsflom, stormflo NEI     

10. Havnivåstigning NEI     

11. Overvannsflom JA Sannsynlig Mindre 

alvorlig 

gul Overvann skal løses lokalt og brukes 
som et positivt element i uteområdet. 
Dette ivaretas i planen ved etablering av 
regnbed og plantefelt. Ved søknad om 
rammetillatelse skal det ytterligere 
utarbeides en helhetlig og bærekraftig 
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 
plan for overvannshåndtering, dette 
sikres i planforslagets bestemmelser.  
 
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 etablere åpne løsninger for 
overvannet. 
 
Krav om tiltak for å sikre håndtering av 
overvann er lagt inn i bestemmelsene. 

12. Isgang NEI     

13. Sterk vind (storm, orkan mm.) JA Lite sannsynlig Mindre 

alvorlig 

grønn Området ligger ikke særskilt 
utsatt/værhardt til, men noe vind kan 
oppstå.  

14. Skog- eller gressbrann JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Det skal legges godt til rette for 
utrykningskjøretøy, slik at det blir 
trafikksikker og god adkomst. 

Det kan oppstå skog- eller gressbrann i 
omkringliggende områder som i verste 
fall kan spre seg til planområdet. 

15. Radongass JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Planområdet ligger i område markert 
med aktsomhetsgrad «Moderat til lav» 
forekomst av radon i NGUs kart. 
Nødvendige tiltak vil bli ivaretatt iht. TEK 
i byggesak. 

16. Naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.) 

NEI     

17. Andre naturgitte forhold NEI     

Antatte fremtidige klimaendringer - Kan planområdet / tiltaket bli utsatt for: 

18. Økt temperatur JA Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere somre og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       
Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

19. Økt nedbør, tyngre snø JA Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere somre og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       
Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

Overvannshåndtering: Økt nedbør kan 
øke risiko for overvannsflom. Dette er 
ivaretatt i henhold til flomanalyse samt 
utarbeidet flomsonekart for 200 års flom 
+ 40%.   

20. Hyppigere ekstremnedbør JA Sannsynlig Mindre 

alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere somre og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       
Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

Overvannshåndtering: Hyppigere 
ekstremnedbør kan også gi risiko for 
hyppigere overvannsflom. Dette er 
ivaretatt i henhold til flomanalyse samt 
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 
utarbeidet flomsonekart for 200 års flom 
+ 40%.   

Det henvises for øvrig til punkt 3.2 der 
overvannsteamtikken er utredet. 

21. Flere vekslingsdøgn (hyppigere 
veksling mellom minus- og 
plussgrader) 

JA Sannsynlig Mindre 

 alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere somre og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       
Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Medfører planen / tiltaket fare for skade på: 

22. Sårbar flora JA Usannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Det er ikke registrert verdifulle 
naturtyper eller truede arter innenfor 
planområdet iht. miljødirektoratets 
kartdatabaser.  

Det er gjort en kartlegging av sårbare 
naturtyper i forbindelse med 
planprosessen. Avbøtende tiltak mot 
bekk med kantsoner er sikret med 
grøntområde og byggegrense i 
plankartet med tilhørende 
planbestemmelser. 

23. Sårbar fauna/fisk/vilt JA Usannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Det er ikke registrert verdifulle 
naturtyper eller truede arter innenfor 
planområdet.  

Det er ikke registrert rødlistede arter, 
mens det ble observert én svartelistet 
art i området. 

24. Naturvernområder JA Sannsynlig Alvorlig rød Kartlegging og vurdering av naturverdier 
er gjort i egen rapport, det er registret et 
ravinelandskap, lokaliteten ligger 
imidlertid hovedsakelig utenfor det 
aktuelle planområdet, og i rapporten er 
det 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. Dette sikres 
med hensynssone bevaring naturmiljø 
(H560) i planforslaget og kanaliserende 
ferdsel innad i planområdet. 
 
Store deler av ravinesystemet er mer 
eller mindre påvirket av tidligere fysiske 
inngrep og har slik sett liten verdi isolert 
sett.  
Det henvises til punkt 3.3 der temaet er 
videre utredet. 

 
 

25. Vassdragsområder JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Planområdet ligger i nærhet til bekkeløp. 
Det er viktig å påse at det ikke 
forekommer skadelig avrenning fra 
planområdet i anleggsperioden. Det skal 
legges vekt på å skjerme bekken både 
under anleggsperioden og i ettertid. 
Dette sikres i bestemmelsene. 

26. Automat. fredete kulturminne JA Usannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Viken Fylkeskommunen har 05.09.19 
gjennomført en arkeologisk overflate og 
kontrollregistering. Det er ikke registrert 
automatisk fredede kulturminner 
innenfor planområdet.  
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Det henvises til punkt 3.3 der temaet er 
videre utredet. 

27. Nyere tids kulturminne/-miljø JA Svært 
sannsynlig 

Ubetydelig gul Innenfor planområdet er det et SEFRAK 
registrert bygg beliggende i ytterkant av 
planområdet mot sør. Iht. 
Riksantikvarens SEFRAK-register 
registrert som lager, med bygningstype 
hus for dyr/landbruk lager/silo. Bygget er 
fra første kvartal av 1900-tallet. Bygget 
er trolig revet og erstattet med nytt skur i 
nyere tid. Dette er ikke gjort av 
tiltakshaver. 
 
Det henvises til punkt 3.3 der temaet er 
videre utredet. 

28. Viktige landbruksområder JA Svært 
sannsynlig 

Ubetydelig gul Planområdet grenser til 
landbruksområder. Disse områdene 
berøres ikke av planforslaget. For å i 
størst mulig grad sikre 
landbruksområdene anlegges det en 
buffersone i plankartet 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 (GV).  

29. Andre sårbare områder NEI     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen / tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

30. Vei, bru, knutepunkt JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Tiltaket benytter i hovedsak 
eksisterende, etablert infrastruktur. 
Tiltaket er ikke av et slikt omfang at det 
påvirker infrastrukturen på 
hovedveinettet i særlig grad i henhold til 
trafikkrapport som følger planmaterialet. 

Eksisterende broløsning over E134 
(RV23) vil få kapasitetsutfordringer ved 
videre utbygging i området, det er derfor 
utarbeidet en egen detaljeringsplan for 
planlegging av ny bro. Utvidelse av broa 
til 2 felt og gangvei vil bli et 
rekkefølgekrav. 

31. Havn, kaianlegg, farleder NEI     

32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, 
kirke, annen institusjon 

NEI     

33. Brannvesen/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar 

NEI     

34. Energiforsyning JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Området anses til å ha god kapasitet. 

35. Telenett JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Området anses til å ha god kapasitet. 

36. Vannforsyning JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn 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.   

37. Avløpshåndtering JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Det er viktig å dimensjonere ledninger 
innenfor planområdet slik at det er mulig 
for nærliggende eksisterende 
bebyggelse å koble seg på nytt 
avløpsanlegg. 



 

Reguleringsplan for Heggum - Jaksland,  felt  B1-4,  gbnr. 267/16 mfl.  
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  

   

 

     side 7 / 18 
 
 

 

38. Forsvarsområde NEI     

39. Tilfluktsrom NEI     

40. Område for idrett/lek NEI     

41. Rekreasjonsområde, park NEI     

42. Annen infrastruktur NEI     

Virksomhet og drift 

Berøres planområdet / tiltaket av: 

43. Støy og vibrasjoner JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Det er utarbeidet en egen støyrapport 
tilhørende planarbeidet. Rapporten viser 
at krav for støyberegninger ivaretas og 
sikrer tilfredsstillende støyforhold for alle 
boenheter og uteoppholdsarealer. 

44. Støv JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Det er ikke registrert støvforekomster 
over grenseverdier i planområdet.  

45. Forurenset grunn JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Det er ikke kjent at det har vært 
virksomhet som har forurenset grunnen 
eller bekken. Det er ikke utført 
vurderinger knyttet til forurensning i 
grunn.  

46. Forurensning i sjø/vassdrag NEI     

47. Elektromagnetisk stråling NEI     

48. Risikofylt industri mm.  
(kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, 
radioaktiv) 

NEI     

49. Område for avfallsbehandling NEI     

50. Regulerte vannmagasiner med spesiell 
fare for usikker is, endringer i 
vannstand mm. 

NEI     

51. Evt. dambrudd NEI     

52. Oljekatastrofeområde NEI     

53. Gruver, sjakter, steintipper NEI     

54. Annen virksomhetsrisiko NEI     

Medfører planen / tiltaket: 

55. Støy og vibrasjoner JA Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

grønn Tiltaket vil føre til en minimal økning i 
trafikk og støy.  

56. Støv JA Lite Sannsynlig Mindre 

alvorlig 

grønn Tiltaket genererer en svært beskjeden 
økning i støv. Støv i anleggsperioden 
kan forekomme.  

57. Forurensning av grunn JA Lite Sannsynlig Alvorlig gul Det vil under utbygging være nødvendig 
å påse at avrenning til omliggende 
områder begrenses. Tiltaket i seg selv 
antas ikke å skulle generere 
forurensede masser. 

58. Forurensning i sjø/vassdrag JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Det må sikres mot avrenning til 
nærliggende bekkeløp, spesielt i 
anleggsperioden.  

59. Endring i grunnvannsnivå NEI     

60. Elektromagnetisk stråling NEI     

61. Risikofylt industri mm.  
(kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, 
radioaktiv) 

NEI     

Transport – Er det risiko for: 

62. Ulykke med farlig gods NEI     

63. Begrenset tilgjengelighet til området 
pga. vær/føre 

NEI     
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Trafikksikkerhet – Er det risiko for: 

64. Ulykke i av-/påkjørsler JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Trafikken i det nærliggende vegnettet er 
normal og oversiktlig. Utkjøring fra 
boligområder må sikres tilfredsstillende 
sikt og dimensjoner i henhold til den 
enhver tid gjeldende håndbok.  
 
Når veien og broen over E134 stenges i 
anleggsperioden og trafikken dirigeres 
på lokale og kommunale veier, skal 
trafikksikkerheten ivaretas. 

65. Ulykke med gående/syklende JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Se punktet over. 

66. Andre trafikkulykkespunkter JA Lite sannsynlig Alvorlig gul Tiltaket vil ikke være på et nivå som 
bidrar til å skape noen 
avviklingsmessige konsekvenser på det 
vegnettet som er berørt. 

Når veien og broen over E134 stenges i 
anleggsperioden og trafikken dirigeres 
på lokale og kommunale veier, skal 
trafikksikkerheten ivaretas. 

Sabotasje og terrorhandlinger 

67. Er tiltaket i seg selv et sabotasje- / 
terrormål? 

NEI     

68. Er det potensielle sabotasje-/ terrormål 
i nærheten? 

NEI     

 

 

Tabell 4: Samlet risikovurdering* 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Svært 
sannsynlig 2    

 3. Sannsynlig  6 1  

2. Lite sannsynlig  10 12  

1. Usannsynlig  4   

* nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå 
kommenteres her nærmere. 

 

Oppsummering 
Nedenfor følger oppsummering av uønskede hendelser.  

3.2 Natur- og miljøforhold 
Geoteknikk 
Det er utarbeidet en geoteknisk rapport, Geoteknisk vurdering, Multiconsult, datert 
17.02.2021, for planområdet. Denne vedlegges planforslaget. Det er i 2019 gjennomført 
geotekniske undersøkelser som grunnlag for geoteknisk vurdering til reguleringsplanen. 
Undersøkelsene utført på tomten omfatter 20 stk. totalsonderinger i dybde opp til +16,1 m, 3 
stk. CPTu sonderinger og 6 stk. prøveserier, hvorav en prøveserie er dypere enn 6 m. 
 
Det må presiseres at det i henhold til grunnundersøkelser ikke er påvist kvikkeleire. Det 
presiseres også at området er egnet for utbygging.  
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Beskrivelse av risiko/vurdering 
Det er ikke påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i grunnen. 
På grunn av tomtens topografi har geoteknikk vært sentral i utarbeidelsen for bebyggelsens 
plassering innenfor 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. 
 
I henhold til geoteknisk rapport består grunnen av 1-2 m tørrskorpeleire og siltig leire. 
Dybden til fjell varierer mellom 0 – 15,5 m i området. I øverste del av planområdet er det 
observert synlig berg. Midterst i skråningen, på nivå kote +143, er det boret opptil 6 m 
løsmasser, mens det er boret i 16 m løsmasser på nivå kote +118,7 lengst vest i 
planområdet.  

 
Geoteknisk vurdering viser at området vurderes som egnet for utbygging. Alle feltene 
innenfor planområdet er egnet for utbygging, med ulike behov for stabiliseringstiltak. I 
forbindelse med den geotekniske utredningen er det gjennomført undersøkelser og 
kartlegginger som danner grunnlaget for tiltak. Tiltakene er beskrevet i rapport i flere 
snitteksempler.  

 
Nordre del av rekkehusområdet felt BKS1 vurderes som egnet for utbygging med moderate 
geotekniske tiltak. Sør i rekkehusområdet BKS2-3 kreves stabiliserende tiltak for å sikre 
lokalstabilitet. Eneboligområdet BFS vurderes som egnet for utbygging med enkle 
geotekniske tiltak da det er kort avstand til, og stedvis også synlig berg. 

 
Stedvis i området, innenfor felt BKS2 vil det være behov for avgraving av masser for å 
avlaste terrenget, og sikre områdestabilitet. Avgraving er begrenset innenfor området regulert 
til infrastruktur og boligformål. I dette området viser innledende vurderinger at det vil være 
behov for å grave av fra 0 til 10 meter masse, dette for blant annet å sikre infrastrukturen og 
veien gjennom området. Vei og hus vil trappes ned med terrenget, og avgraving vil derfor 
skje i en nedtrapping mot vest, som en del av tilrettelegging for bolig og veianlegg. 
Illustrasjonsprosjektet som grunnlag for reguleringsplanen baserer seg på disse 
prosjekteringsforutsetningene.  
 
Ved gjennomføring av ytterligere kartlegginger og grunnundersøkelser av området, og videre 
geoteknisk prosjektering, vil også nødvendige tiltak for stabilisering konkretiseres. 
 
Avbøtende tiltak: 
Det er nødvendig med stedvis avgraving og oppfylling for sikring av tilstrekkelig stabilitet, jf. 
Geoteknisk rapport. Forutsetningene beskrevet i geoteknisk vurdering er sikret i 
planforslaget: 
 
I planforslagets bestemmelser er det i § 4 krav til at det skal gjennomføres ytterligere 
detaljerte geotekniske prosjekteringsforutsetninger og gjennomføres detaljerte 
grunnundersøkelser etter føringer gitt i rapport med dato 17.02.2021. Føringene gitt i 
geoteknisk rapport videreført i byggesak sikres dermed.  
 
Illustrasjonsprosjektet som grunnlag for planforslaget følger konklusjonene i rapporten, og 
anbefalte tiltak for sikring av områdestabilitet er implementert i veiprosjektering og 
landskapsutforming. 

 
Konklusjon 
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. Ytterligere detaljerte tiltak vil sikres gjennomført i byggesak.  
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Flom  
For å ivareta og sikre området mot en fremtidig flomhendelse har Rambøll utarbeidet 
flomberegning og flomsonekartlegging av Sandvadbekken som grenser til planområdet i 
vest. Stedvis går bekkeløpet inn i planområdet. Beregninger samt kartlegging er gjort for å 
sikre ny bebyggelse mot eventuell flomfare. Beregninger er utført for 200- års flom med 40% 
klimatillegg iht TEK17. Rapporten vedlegges plansaken, Flomanalyse Sandvadbekken, 
Rambøll, datert 08.06.2021. 
 
Beskrivelse av risiko/vurdering 
Det vurderes at konsekvenser ved flomhendelse først og fremst vil være materielle skader på 
bebyggelse og anlegg, dersom ikke avbøtende tiltak gjennomføres. Det er lagt til rette for at 
all bebyggelse og anlegg skal plasseres over kote 116 moh. i henhold til VA- rapport, dette 
for å sikre ny bebyggelse mot eventuell flomfare. Dette er ivaretatt i planen. Resultatene av 
vannlinjeberegningene viser at for en 200-årsflom med 40% klimapåslag får man en 
oppstuvning foran kulvert ved Chr. Lingsomsvei til 115.55 moh. Det anbefales at det ved 
praktisk bruk av vannlinjene legges på en sikkerhetsmargin til de beregnede vannlinjer på 
0,5 meter. Dette tilsier en vannstandsøkning på ca. 2.6 m fra normalvannføringen, iht. til 
erfaringstall fra norske vassdrag med et slikt nedbørsfelt.  
 
Avbøtende tiltak 
Som avbøtende tiltak er det lagt inn hensynssone for flomfare (H320) i plankart tilsvarende 
vannlinjeberegningene fra flomsonekart. Det er herutover fastsatt bestemmelser slik at 
bebyggelse og anlegg ikke skal plasseres under flomkote. All bebyggelse og anlegg, 
herunder også veiarealer, vil etableres over flomkote 116 moh. som avbøtende tiltak, i 
henhold til VA- rapport.  
 
Konklusjon 
Etter avbøtende tiltak er gjennomført vil en flomhendelse i Sandvadbekken ikke få negative 
konsekvenser for ny bebyggelse og anlegg. 
 
Overvann 
Beskrivelse av risiko/vurdering 
Utvikling fra dagens situasjon til boligområde, vil tilføre økt antall harde flater i form av 
veiarealer og bebyggelse. Det er derimot avsatt en større andel til grøntformål i planforslaget 
enn det som er regulert i gjeldende plan og gjeldende kommuneplan for Røyken.  
 
Ved eksisterende situasjon er infiltrasjonsevnen (leire og fjell) liten. Det vil ikke være stor 
endring for ny bebyggelse og etablering av takflater, i henhold til VA rammeplan, Rambøll 
25.09.2020. Helningen er i tillegg forholdsvis bratt så det forventes en rask avrenning. 
Analysen viser at BFS-feltene, BKS 2-3 ligger fint i forhold til eksisterende dreningslinjer og i 
BKS1 vil nye flomveier etableres langs vei.  
Dreneringslinjer er i henhold til VA rammeplan, Rambøll 25.09.2020 ikke ansett som 
tørrbekker og vil bli ivaretatt ved omlegning gjennom prosjektet. Se illustrasjon under: 
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Figur 1. Figuren viser flomsone for 200-års flom, samt markering av eksisterende dreneringslinjer. 
Disse er ikke å anse som tørrbekker. 

 
Avbøtende tiltak 
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.  
 
Områdets store grøntarealer vil naturlig også bidra til å infiltrere vannet og være et ledd i 
håndtering av overvann.  
 
Ved ekstremnedbør vil eksisterende dreningslinjer bli ivaretatt, se kart over. 

Figur 2. Figuren viser nye flomveier for området. 
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Konklusjon  
I henhold til VA rammeplan vil etablering av løsninger for overvannshåndtering, ikke endre 
den totale overvannsmengden fra planområdet vesentlig. Ved implementering av avbøtende 
tiltak som beskrevet vil konsekvensen av etablering av ny bebyggelse og anlegg ikke ha 
negative konsekvenser for overvannshåndtering.  
 
 
3.3 Sårbare naturområder og kulturmiljø 

 
Sårbare naturområder 
Sandvadbekken, som er et lite bekkedrag, grenser til planområdet i vest. Stedvis går 
bekkeløpet inn i planområdet. Foreslått boligbebyggelse forholder seg til kravet i Røyken 
kommuneplan om 50 m byggeavstand til elvekant bekk. Det sikres bevaring av 
kantvegetasjonen rundt bekken i henhold til rapport. Kartlegging og vurdering av 
naturverdier, Naturforvalter Håvard Lucasen, datert 01.06.2018. Areal innenfor sone med 
verdi 1, skal holdes inngrepsfri og blir ved hensynsone H560 ivaretatt i kart og bestemmelser. 

 

 
Figur 3. De to bildene fra venstre viser at Sandvadbekken er tørr i september 2020, bildet til høyre 
viser vannføring i juni 2020. 

 
Veitilkomst til bebyggelsen i felt BKS1 vil etableres innenfor 50 meters byggegrense fra bekk, 
men utenfor hensynssone for Naturmiljø, H560. Det sikres bevaring av kantvegetasjonen 
rundt bekken, samt plan for bevaring av bekkeløp i anleggsfase og beskyttelse mot 
avrenning av skadelige stoffer i anleggsfase.  
 
Beskrivelse av risiko/vurdering 
Skadelig avrenning fra anleggsområde kan ha negative konsekvenser for artsmangfold og 
naturmiljø i tilknytning til Sandvadbekken. Grunnet terrengets helning er det i dag naturlig 
avrenning til Sandvadbekken 
 
Avbøtende tiltak: 
Bevaring av bekkeløp i anleggsfase og beskyttelse mot avrenning av skadelige stoffer i 
anleggsfase. Dette er sikret i bestemmelsene. 
 
Konklusjon: 
Ved sikring av Sandvadbekken mot skadelig avrenning i anleggsfase i kraft av 
bestemmelser, vurderes punktet som ivaretatt. Se også punktet om overvann.  

 
Naturverdier  
Det er gjennomført en naturtypekartlegging i området, Kartlegging og vurdering av 
naturverdier, Naturforvalter Håvard Lucasen, datert 01.06.2018. Befaring er gjennomført 
7.mai 2018, i tråd med Direktoratet for naturforvaltnings håndbok, og nyere utkast til faktaark. 
Videre er Naturbase (Miljødirektoratet 2018) og Artskart (Artsdatabanken 2018) gjennomgått 
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for aktuelle registreringer/observasjoner innenfor planområdet. Området ble gjennomgått på 
en slik måte at det anses som lite trolig at spesielt verdifulle naturmiljøer ble oversett, det 
henvises til rapport for utdyping av registreringsusikkerhet.  
 
Den øverste delen av planområdet mot øst består av grunnlendt furuskog, som lenger ned 
går over i skrånende terreng med blandingsskog. I overgangen mellom ravineterrenget og 
åpent terreng er det et område med tidligere dyrket mark som nå er i gjengroing. Ref. bilder 
nedenfor. 
 

  
 
Området er i sin helhet relativt variert med flere forskjellige terreng- og vegetasjonstyper. 
Store deler av ravinesystemet er mer eller mindre påvirket av tidligere fysiske inngrep og har 
slik sett mindre verdi isolert sett.  
 
Kartleggingen viser området nærmest bekkeløpet i vest, som er vurdert mest verdifullt, 
denne er gitt verdi 1 (relativt intakt ravinedal). Det er ikke registrert rødlistede arter. Det ble 
observert én svartelistet art - rødhyll flere steder i området. Ravinedal innenfor verdi 1, langs 
Sandvadbekken har en tydelig funksjon som viltkorridor og leveområde og vil gjennom 
hensynsone H560 sikres i plan og bestemmelser.  
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Figur 3. Kilde: norgeibilder.no 

 
Beskrivelse av risiko/vurdering 
Som man kan se av historisk foto fra 1954, har tilnærmet hele planområdet tidligere vært 
benyttet som jordbruksareal. Dette viser at det i området tidligere har vært bearbeidelse av 
terrenget, som også kartlegging av naturmangfold bekrefter. Området er i ferd med å gro 
igjen. Og det er videre, de seneste 10-20 årene mot dagens dato drevet hogst/skogdrift som 
har påvirket området ytterligere.  
 
Ifølge naturtypekartleggingen v/Håvard Lucasen og historiske foto bærer sideraviner preg av 
å ha vært tydelig påvirket av tidligere drift og landbruksmaskiner. 
 
Under vises flyfoto mer detaljert, 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 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.  
 
Områder innenfor det som av naturtypekartlegging er kategorisert i verdi 3 er ytterligere 
påvirket av dyrking, hogst og øvrige fysiske inngrep av nyere dato.  
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Figur 4. Bildet viser sideravine 1, fra 1954. 

 

            
          Figur 6. Bildet viser sideravine 1, fra 1999. 
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 Figur 7. Bildet viser sideravine 1, fra 2008. 
 
Avbøtende tiltak 
De områdene som ikke allerede er påvirket av tidligere inngrep, med høy verdi, verdi 1, blir 
alle ivaretatt med hensynsone Naturmiljø (H560) i plankart, med tilhørende bestemmelser. 
Området som er vurdert innenfor verdi 1, vil ikke bli påvirket av utbyggingen. I bestemmelser 
er det fastsatt at innenfor sonen skal naturtyper og naturområder bevares. Det er ikke tillatt 
med lagring, rigg, massedeponering mv innenfor denne sonen.  

 
Plankartet sikrer et langt 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. Byggearealet ned mot 
bekken i vest, som anses å ha større naturverdi har blitt vesentlig innskrenket, og 
byggeområdet i sørøst er blitt utvidet i områder med minst verdi. En del av grepet er å styrke 
og videreføre områdets kvaliteter. Ravinene styrkes ved at en større del omgjøres til 
naturområde (GN).   

 
Stedvis bevares hovedravine lands bekken i mer enn 50 meters avstand fra bekken, for å 
bevare mer grøntarealer. Hovedravinen bevares ytterligere ved at avstand fra bekk til 
byggeområde i felt BKS2 og BKS3 flere steder ligger mellom 70-90 meter avstand fra bekk.  

 
Konklusjon 
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 8,8 daa, som gir en økning på 36% 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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For området som helhet vil samlet areal til natur og grøntområder i ny plan økes betraktelig. 
 
Kulturminner 
I forbindelse med planforslaget er det gjennomført en arkeologisk registrering av Viken 
Fylkeskommune v/Eirin Susann Beenberg. Undersøkelsen er utført 05.09.19, og utført som 
en overflate og kontrollregistrering. Rapport er datert 21.01.2020.  
 
Vest i planområdet er det en tidligere registrert, automatisk fredet tradisjonslokalitet. I dette 
tilfellet var lokaliteten knyttet opp mot større og mindre hauger i landskapet som 
lokalbefolkningen mener er brukt som gravhauger. Denne tradisjonslokaliteten er 
kontrollregistrert. Basert på en kombinasjon av tidligere beskrivelser og egne observasjoner 
er det nå fastslått at haugene er naturlige og et resultat av erosjon. Som et resultat av 
registreringen ble tradisjonslokaliteten endret fra automatisk fredet til ikke-fredet. 
 

Figur 8. Bildet til venstre viser utklipp fra kulturminneregistrering og rapport fra Viken 
Fylkeskommune (2019). Bildet til høyre viser samme registrering og i tillegg SEFRAK- registrert 
lager, som er erstattet med nyere skur ved befaring i området. 

 
Nyere tids kulturminner: 
Innenfor planområdet er det et SEFRAK- registrert bygg beliggende i ytterkant 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. 

 
Vurdering av sårbarhet/risiko 
Tradisjonslokaliteten ble kontrollregistrert. Basert på kontrollregistrering i 2013 av Buskerud 
Fylkeskommune, samt kontrollregistrering i 2019, er det fastslått at haugene er naturlige og 
et resultat av erosjon. Som resultat av registreringen ble lokaliteten endret til ikke-fredet. 
 
Det er oppført et nytt skur der SEFRAK- registrert lager.  
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Avbøtende tiltak 
Kulturminnelovens §8 formidler om meldeplikt ved utforutsette funn av automatisk fredete 
kulturminner.  
 
Konklusjon 
I forbindelse med planforslaget er det gjennomført en arkeologisk registrering av Viken 
Fylkeskommune i september 2019. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner 
innenfor planområdet, og tidligere lokalitet har blitt endret til ikke-fredet, da disse var naturlige 
og et resultat av erosjon ref. rapport. 
Kulturminnelovens §8 sikrer meldeplikt ved funn av automatisk fredete kulturminner, og dette 
er innlemmet i bestemmelser. Punktet anses derfor som ivaretatt. 
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