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Innledning: 

Jakslandåsen ligger i et åpent grønt landskap med spredt boligbebyggelse i nærheten av Røyken sentrum i 
Asker. Området skal utvikles med småhusbebyggelse i småkupert terreng, i et identitetsskapende landskap 
med gode naturkvaliteter. 

I forbindelse med plansaken for Jakslandåsen skal det utarbeides et miljøprogram som vedlegg til plansaken.  

I denne rapporten beskriver tiltakshaver de miljøområder hvor man ønsker å bruke ressurser. Miljøsatsingene 
skal være konkrete og etterprøvbare. Miljømål for bolig- og næringsbygg er i dag i stor utstrekning nedfelt i 
lovverket eller nye bygg-forskrifter.  

 

Jakslandåsen AS ønsker å prioritere følgende miljøområder: 

- Avfallshåndtering både i bygge- og driftsfase skal møte strenge krav. 
- Tilrettelegge for bevaring av naturkvaliteter, herunder bekkeløp og terrengforskjeller. 
- Tilrettelegge for varierte og gode uteområder, samt spennende rekreasjonsområder. 
- Vi vil utover offentlige krav, eksempelvis TEK-17, vurdere hvilke kvalitetsnormer for bygg som til 

enhver tid best reflekterer de miljømessig gode løsninger. 
- Utslippsfrie energikilder. 
- Fokus på bærekraftige boområder og tilrettelegging for nabolagsdyrkning. 

NRE er et Skandinavisk selskap med kontor i Danmark, Sverige og Norge. Selskapet har i dag ca. 80.000 m2 
under bygging og har stort fokus på miljø- og bærekraftige løsninger både lokalt og globalt.  

Det er bla. stort fokus på FNs 17 verdensmål, herunder Utrydde fattigdom, Utrydde sult, God helse, God 
utdanning, Rent vann og Gode sanitærforhold, Ren Energi for alle, Bærekraftige byer og samfunn samt Liv på 
land. I tillegg jobbes det med sertifiseringsmetoder som Svanemerking, DGNB, BREEAM med flere. 

 

Forslagsstillers organisasjon har gjort vurderinger internt av FNs bærekraftsmål. Følgende fokusområder har 
vært viktige i prosjektutviklingen og planprosessen:  
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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. Mindre bilbruk, felles 
forbindelser, aktivitetsområder for voksne og opplevelser er sammen med 
områdets beliggenhet faktorer som bidrar til god helse. Sammen med fokus 
på bruk av miljøriktige materialer og metoder for oppnåelse av godt 
inneklima, vil dette være med på å bidra til helsefremmende utvikling av et 
nytt boområde. Områder i planforslaget som har direkte påvirkning på 
folkehelsen er følgende; 
 

• Transport – myke trafikanter som fotgjengere og syklister 
prioriteres. Det tilrettelegges med fortau og et nettverk av 
gangforbindelser, dette tilrettelegger for at flere vil ferdes som 
fotgjenger eller syklist, 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 overvekt 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. Det legges til rette for sykkelparkering og lading av elsykler 
ved samlingspunkter og aktivitetspunker sentralt i planområdet slik 
at det skal forenkle tilkomst og øke attraktivitet i bruk av arealene, 
også for barn og unge som kommer fra omliggende områder. 

 
• 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.  
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I Kommuneplanen for Asker 2020 - 2032 samfunnsdelen, fremgår det at 
kommunen ønsker å satse på innovasjon, digitalisering og næringsutvikling. 
Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål og viktige virkemidler i Asker 
kommunes møte med fremtidens utfordringer. Innovasjon kan defineres som 
å skape verdier på nye måter.  
Videreutvikling av kommunes innovasjonsevne vil være avgjørende for å øke 
verdiskapningen og å sikre en smart og bærekraftig tjeneste- og 
samfunnsutvikling fremover.  
 
Dette er i tråd med utviklingen av Jakslandåsen der en ønsker å etablere et 
lokalt nettverk i nabolaget, enten gjennom sosiale medier som eksempelvis 
Facebook, eller app tjenester der en kan dra nytte av hverandres ressurser og 
knytte kontakt. Det kan også etableres bildeling og samkjøringsløsninger som 
vil bidra til å redusere trafikk og mindre utslipp, samt legge til rette for 
enklere løsninger i hverdagen og at hver boenhet ikke nødvendigvis må eie 
egen bil. 
 

 
 

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. Det ønskes å skape en følelse av å bo i et felleskap, og 
godt naboskap, der samlingsplassene og møtepunkter i området har 
dyrkningsmuligheter, drivhus og fellesattraksjoner. 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.” 
Det legges også opp til redusert parkeringskrav for konsentrert småhus, da vi 
mener kollektivtilbudet er godt og at bilbruk derved kan begrenses. Bildeling 
samt samkjøringsmuligheter vil også bidrag til redusert bilbruk. 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.” 
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Det skal fokuseres på bevaring av grøntarealer og naturlig preg på tomten, og 
dermed også tilrettelegge for videreføring av områdets grøntpreg og 
karakteristiske terreng. Kantsoner til Sandvadbekken bevares da det 
erfaringsmessig er dyreliv langs bekkefarene. 
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 vil Asker kommune at det skal arbeides aktivt med 
stedsutvikling, og tilrettelegge for trygge, inkluderende, attraktive og 
aktivitetsfremmende tettsteder. Hvilket vi mener at implementeres i 
forslaget, bla. gjennom å aktivt bruke terrenget som en viktig del av 
utviklingen av område. 
  

 

I Kommuneplanen for Asker 2020 - 2032 samfunnsdelen, vises det til at et 
stadig mer nettverksorientert samfunn, med nye teknologiske muligheter, 
forutsetter mer samarbeid på tvers for å utvikle fremtidsrettede løsninger.  
Videre fremgår det at dersom kommunen skal lykkes med å følge opp 
bærekrafts målene og bygge kommunen, trengs det en helhetlig politikk for 
en bærekraftig utvikling og nye og sterke partnerskap.  
Asker kommune skal være en pådriver for en helhetlig og samordnet 
samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til gode og inkluderende 
lokalsamfunn. Kommunen har en tydelig ambisjon om samfunns- og 
tjenesteutvikling med høy grad av innbyggermedvirkning og samarbeid med 
relevante aktører. Gjennom å engasjere flere til samarbeid styrkes den 
samlede evnen til å løse større samfunnsutfordringer med et lokalt 
perspektiv. Dette representerer muligheter for innovasjon med sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft.  
 
En viktig side ved samfunnsdeltakelse er å delta i og kunne påvirke 
beslutningsprosesser. Det bygger tillit, som er et viktig premiss for 
demokratiet. Asker kommune skal bidra til et levende lokaldemokrati der 
innbyggerne utvikler sin kunnskap og deltar i beslutningsprosessene.  
For å oppnå dette har Asker kommune følgende mål for utviklingen av 
tettstedene i kommunen;  

• Askersamfunnet har inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne 
opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, 
sosiale og økonomiske forhold.   
I foreslått planforslag for Jakslandsåsen er det forsøkt tilrettelagt slik 
at beboerne skal oppleve tilhørighet. Dette er gjort ved å 
tilrettelegge for uteoppholdsarealer med felleshus for dyrking, 
plantekasser og et variert spekter av aktiviteter som bidrar til at 
ulike aldersgrupper har felles møteplasser på tvers av bakgrunn. 
Dette vil bidra til gode og inkluderende lokalsamfunn 
 

• Askersamfunnet er et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle 
aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og 
representative beslutningsprosesser. 
For å sikre dette vil det bli gjennomført innbyggermedvirkning for 
felles planteområder i prosjektet. Noe som også kan bidra til at 
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beboerne i området blir kjent med hverandre og danner 
nabofellesskap. 

 
• Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i 

gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig 
utvikling. 
Prosjektet vurderer plattformer på sosiale medier og app tjenester, 
der en kan muliggjøre delingstjenester og nabohjelp for områdets 
beboere. Dette kan stimulere til at beboere opplever tilhørighet og 
tar medansvar. Det kan også opprettes ulike aktiviteter som 
eksempelvis løpeklubber, turgruppe osv. som bidrar til å skape 
sosiale arrangementer og møter mellom beboerne. 

 
 

1. Bakgrunn: 

 
Basert på gjennomgang av prosjektets forutsetninger og byggherrens miljøambisjon har Tag Arkitekter AS og 
NRE Norway AS utarbeidet foreliggende miljøprogram (MP) som senere vil bli supplert av en 
miljøoppfølgingsplan (MOP). 

Det legges opp til en detaljregulering som tilrettelegger bevaring av landskapskarakter og gode boligområder å 
vokse opp i. 

Forskjellige anerkjente sertifiseringsmetoder har blitt vurdert, og det mest nærliggende er BREEAM-NOR og 
Svanemerking. Fokus er på bærekraftsområder som er i rask teknologisk utvikling, der også er hensiktsmessige 
for området og dets stedlige kvaliteter.  
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2. Beskrivelse av prosjektet: 

Området planlegges utviklet med småhusbebyggelse, i relasjon til områdene rundt. I den nordvestligste enden 
av planområdet skal det fokuseres på forholdsvis kompakte rekkehus, som kan møte etterspørsel etter mindre, 
men samtidig familievennlige boformer.  
 
Terrenget preges av flater og spennende terreng, som forsøkes bevart der dette synes hensiktsmessig og 
forenelig med tilkomst og utearealer til boligene. Veitilkomst er søkt plassert slik at det ikke skaper unødige 
terrenginngrep.  
 
Parkeringskrav 
Det ønskes fastsettelse av lavere parkeringskrav enn hva som følger av kommuneplanen på de områdene der 
det skal bygges konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus. Grunnet nærheten til Røyken stasjon (tog), samt 
gode gangforbindelser mot Røyken sentrum og togstasjonen, ser vi det som sannsynlig at det kun vil være 
behov for en bil per husholdning for de deler av planen som bebygges med konsentrert småhus.  
 
Sykkel 
Det vil legges til rette for oppstillingsplasser i bod direkte fra oppkjørsel samt tilrettelegges for lademulighet for 
transportsykler og elsykler. Lademuligheter for sykkel og el- sykler skal etableres i sentrale punkter i planen, 
som ved sentralt fellestorg og de største lekeplassene.  
 
Energiløsninger 
Det skal i prosjekteringen undersøkes muligheter for passivhus/plusshus innenfor området, i tråd med 
bærekrafts- og felleskapskonseptet. 
 
Massehåndtering 
Det er gode muligheter for å få til god massebalanse innenfor området med god planlegging. Ved arrondering 
av området, og blant annet ved anlegging av veiarealer, vil det være mulig å tilrettelegge for mye omfordeling 
av masser internt på området, slik at antall bortkjøringsturer med masser minimeres. 
 
Overvannshåndtering 
Overvannet skal søkes håndtert åpent og lokalt der dette ikke kommer i konflikt med veitilkomst for boliger. 
Det søkes å etablere så lite store parkeringsflater som mulig. Parkering/biloppstilling skal fortrinnsvis skje 
innenfor bygningsmassen eller på biloppstillingsplass utenfor den enkelte bolig. 
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3.Forankring i prosjektorganisasjonen: 
 
Styret i Jakslandåsen AS skal vedta miljøprogrammet etter en intern høringsprosess. Miljøprogrammet blir 
således godt forankret i organisasjonen. 
 

 
Figur 1: Organisasjonskart  
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4. Overordnede miljøambisjoner 

Regjeringen har et mål om et klimanøytralt Norge. Dette betinger en kraftig omlegging av energibruk, spesielt 
innen transportsektoren. De viktigste tiltakene knyttet til klimamålene er energieffektivisering, reisemiddelvalg 
og utslippsreduksjon. Likevel, miljømessig bærekraft omfatter også andre aspekter, som for eksempel 
tilpasning til fremtidige klimaendringer, å redusere generell ressursbruk, opprettholde biodiversitet, samt 
overvannshåndtering. Overvannshåndtering, landskapsforming og vegetasjonsbruk kan være viktige tiltak mot 
fremtidige klimaendringer.  

I lanskapskonseptet for prosjektet er det søkt bevart store deler av eksisterende vegetasjon, og det skal legges 
mest mulig til rette for naturlig avrenning der dette ikke kommer i konflikt med veitilkomst. 
 
 
5.Innsatsområder: 
 

5.1 TRANSPORT OG AKTIVITET 

Transportsektoren er i dag det største problemområdet mht. utslipp til luft. Dette gjelder ikke bare utslipp av 
klimagasser, men også lokal forurensning som partikler, NOx samt støy og beslagleggelse av areal. 

Prosjektet har som mål å redusere behov for bruk av personbil og parkering:  

• Det ønskes lavere parkeringskrav enn i kommuneplanenes arealdel (tidligere arealdel for Røyken) 
• Det legges godt til rette for bruk av sykkel/elsykkel/elbil. 
• Minst mulig areal innenfor planområdet skal benyttes som parkeringsflater. Store parkeringsflater skal 

unngås.  
• Det tilrettelegges for elektrifisering av bilparken ved å tilrettelegge for en høy andel ladestasjoner 

både på private- og gjesteparkeringsplasser. Dette gjelder også muligheter for lading av elsykler og el-
lastesykler.  

• Vurdering i prosjektet om muligheten for delebil / carpool ordning. 
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• Det legges godt til rette for sykkeltilkomst til omgivende veinett slik at togstasjonen kan nås på en 
effektiv måte. 
 

5.2 RESSURSER OG ENERGI 

Energikilde:  

Ved forprosjekt (rammesøknad) og detaljeringsfase vil det bli det vektlagt miljømessige, lokale løsninger hva 
gjelder energikonsepter. 

Materialbruk: Utstrakt bruk av kortreiste materialer. Der det planlegges bruk av trekledning etterstrebes det å 
velge kortreist trevirke for å sette miljøperspektivet på agendaen. Det skal for øvrig legges vekt på å velge 
miljøvennlige materialer som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, samt muligheten for 
gjenbrukbare materialer.  

Massehåndtering 

Ved terrengarrondering skal mest mulig flytting av masse skje internt på området. Der det må sprenges i berg, 
skal dette eksempelvis nyttes for å lage dreneringslag for overvannshåndtering og fylling for veiarealer. 

 

5.3 LANDSKAP OG ØKOLOGI 

Planen legger til rette for utearealer med artsmangfold. Svartelistede arter skal ikke benyttes, og man bør legge 
til rette for dyrkbare fellesarealer i form av drivhus, plantekasser og dyrkningsfelt. Det etableres ikke kjeller 
under boligene som vil sikre jorddybde for bevaring og nyplanting av trær til glede for beboere. 

I fellesområdene er det planlagt etablert både dyrkning og dyrehold, eksempelvis hønsegård, 
birøktingsmuligheter og biehoteller.  

Prosjektet legger til rette for bevaring av store naturarealer som er permeable og kan ta imot infiltrasjon, 
herunder felles grøntarealer og naturområder, samt uteoppholdsareal for boligene. Det legges til rette for 
naturlig avrenning mot bekkeløp. Ved å senke parkeringskrav for hver enkelt boenhet vil også omfang av harde 
flater reduseres. 

Lekearealene er tenkt utformet med inspirasjon i naturlig terreng og materialer, slik at lekeområdene ikke blir 
et fremmedelement i området, men tar inspirasjon fra naturen og stedets kvaliteter i utformingen av 
lekeområdene. 

 

5.4 AVFALL OG RENOVASJON 

Det vil være fokus på å redusere avfall i byggefasen, og kreve høy resirkuleringsgrad. 

Det vil etableres delvis nedgravde løsninger for renovasjon, plassert sentralt i rekkehusfeltene. Fordeler vil 
være mindre lukt, plassbesparende løsninger, og at renovasjonskjøretøy så langt det er mulig kan holdes 
utenfor boligområdene.  
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5.5 DESIGN OG LEDELSE 

Utbyggingen skal være fremtidsrettet og fleksibel med tanke på fremtidige behov og regelverk. 
Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal utarbeides til rammesøknad og revideres til første søknad om igangsetting for 
alle byggetrinn. Det skal vurderes fossilfri eller utslippfri byggeplass i byggesaken. 

Det skal vurderes bruk av anerkjente metoder for miljøsertifisering ved utbygginger. (Til eksempel BREEAM 
NOR, Svanemerke, passivhus, plusshus, CEEQUAL, Futurebuilt, WELL etc.) 

 

5.6 HELSE OG INNEMILJØ 

Støy: Det er utarbeidet støyanalyser av prosjektet. Anleggsarbeider skal ikke overskride grenseverdier i T1442 - 
2012 i bebygde områder uten at lokale helsemyndigheter og befolkningen er informert. Alle boligene skal 
tilfredsstille teknisk forskrifts krav til støy i oppholdsareal.  

Solforhold: Alle boligene skal ha gode lysforhold i oppholdsareal. Boligene plasseres i terrenget slik at 
solforhold hensyntas. Alle boliger er kontrollert mot kommuneplanens bestemmelser for solbelyste 
uteoppholdsarealer. 

Støv: Tiltak skal utarbeides og inkluderes i kontrakt med entreprenør for å redusere støv fra transport, 
maskiner og annet i anleggsperioden.  

Det legges til rette for helsefremmende livsstil med fokus på økt sykkelbruk og bevegelse. Med lavere 
parkeringskrav vil det naturlig legges til rette for sykkelbruk for beboere i planområdet. 

Området har en naturlig beliggenhet med tanke på utfart til marka, og kontakt med naturen. At området 
innehar et grønt preg og jobber med å integrere eksisterende terreng i uteområdene vil bringe beboere tett på 
naturen og inspirere til bruk og bevegelse.  

 


