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PLANINITIATIV 
DETALJREGULERING HARELABBEN, ÅSEN 
Forslagsstiller: Skanska Eiendomsutvikling 
Plankonsulent/fagkyndig: LPO arkitekter 
 
Dato: 31.05.22 
 

 
Figur 1: Planområdet 

ADRESSE Harelabben 

GNR/BNR 218/5, 218/372 og 218/124 

KOMMUNE Drammen kommune 

TYPE OMRÅDE Eksisterende småhusbebyggelse 

STØRRELSE PLANOMRÅDET 15600 m2 

 
I henhold til § 1 i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven (FOR-2017-12-08-1950) og mal fra Drammen kommune: 

1. FORMÅLET MED PLANEN 

Planen har som formål å tilrettelegge for ny attraktiv boligbebyggelse, med en kombinasjon av rekkehus 
og eneboligtomter. Planen skal ivareta eksisterende og nye lekearealer samt sikring av gang- og 
sykkelforbindelser gjennom området. 
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2. PLANOMRÅDET 

 
 
Planområdet ligger på Åsen, 2 km sør for Mjøndalen sentrum i forbindelse med det etablerte 
boligområdet og grøntområder med en bratt ravinekant i nordre del. Planområdet skråner mot nord 
med utsikt til Drammenselva og åsene bak. Målsetning er å etablere et boligområde med varierte 
boligtyper og uteareal med gode sol- og utsiktsforhold. 
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Figur 2 Bilder fra planområdet 
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 Eksisterende bebyggelse 

 
Figur 3 Deler av planområdet med eksisterende bebyggelse markert. 

Det ligger 2 eksisterende bolighus innenfor planområdet og 2 uthus/driftsbygninger som forutsettes 
fjernet. Ett av byggene er SEFRAK-registrert, men ikke omfattet av vern 

 
Figur 4 SEFRAK registrert bygning, bolighus, innenfor planområdet (gnr/bnr 218/5) 

   
Figur 5 Bolighus innenfor planområdet (gnr/bnr 218/124) (th) og bolighus på naboeiendommene gnr/bnr 218/299 (tv) 
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Kulturminner 
Det er et SEFRAK-registrert (bygninger fra før 1900) hus innenfor planområdet, på tomt 218/5.  Ingen 
andre kulturminner registrert innenfor planområdet. 

Forslag til planavgrensning  

 
Figur 6 Forslag til planavgrensning 

Planavgrensningen er foreslått slik som vist i kartskissen. Planavgrensningen er hovedsakelig lagt i 
eiendomsgrensen mot sør og øst, og i planavgrensningen til reguleringsplanen 20080014 Hovedatkomst 
til Åsen i vest.  

Virkninger innenfor planområdet 
Virkningene av planforslaget vil beskrives og vurderes gjennom planprosessen. Foreløpige vurderinger 
er at virkning på terreng og landskap vil være særlig viktig med tilpasning til terreng og omkringliggende 
skogsområdet. For Åsen som boligområdet vil planforslaget ha en positiv virkning på tilbudet i varierte 
boliger, og opparbeidelse av fellesarealer til lek og opphold som det er lite av i den eksisterende 
eneboligstrukturen. 
 
Virkninger utenfor planområdet 
Virkningene av planforslaget vil beskrives og vurderes gjennom planprosessen. Foreløpige vurderinger 
er at særlig de to bolighusene rett sør for planområdet som i dag har adkomst via planområdet vil bli 
påvirket. Framtidig adkomst for disse boligene løses som en del av planarbeidet. Utbygging av 
planområdet vil gi en liten økning i trafikkbelastningen på veien. 

 



        

7 
 

3. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 

Utviklingsfaser (evt. framdriftsplan) 
Det er ikke fastsatt noen utbyggingsfaser eller framdrift for utbygging av planområdet. Det kan være 
aktuelt å starte med rekkehus. Eneboligtomtene vil være selvbygger-tomter og bygges ut i takt med salg 
av eiendommene. 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

 
Figur 7 Skisse illustrasjonsplan  
Skissert illustrasjonsprosjekt viser en miks av rekkehus og eneboliger med et felles torg/lekeplass med 
gode solforhold og åpenhet mot utsikten i nord.  Boligene er tilpasset terrengnivåene for å gi gode 
kvaliteter til privat og felles uteareal. 

Boligene er fordelt på ca. 29 rekkehus (2-3 etasjer) med felles garasjeanlegg på terreng. BYA er ca. 30% og 
GOF og MUA kravene fra KPA er oppfylt. Mot nord er det lagt 6 selveiertomter til ene-/tomannsboliger. 
Carportanlegget legges tett på avkjøring for å unngå daglig biltrafikk inn mellom bebyggelsen og et mest 
mulig bilfritt bomiljø. 

Regulert avkjørsel beholdes.  
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Figur 8  Ny boligbebyggelse – skisse snitt LPO arkitekter  

 
21.juni kl 9 21.juni kl 12 

 
Figur 9  Skisser av planlagt bebyggelse 21.juni kl 18 
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Prinsipper for tilpasning til terreng 

 

 

 

 

 

Det at rekkehusene består av flere små enheter gjør at bebyggelsen kan tilpasses terrenget og dermed 
unngå store inngrep. 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Prosjektet har som mål å: 
• Utvikle et godt boligområde tilpasset tomtens terreng. 
• Bærekraftige boliger med et skandinavisk design 
• Ivareta adkomst til bakenforliggende eiendommer 
• Fortetting som bidrar til en helhetlig utvikling av området. 
• BoKlok skal være klimanøytralt innen 2030 

 
6. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Virkningene av planforslaget vil beskrives og vurderes gjennom planprosessen. Foreløpige vurderinger 
er at for virkning på landskap og omgivelser vil det være særlig viktig med tilpasning til terreng og 
omkringliggende skogsområdet. Foreslått bebyggelse er mellom 2-3 etasjer og vil ha en høyere tetthet 
enn eksisterende småhusbebyggelse, men være sammenlignbart med annen planlagt bebyggelse vest for 
planområdet. Plassering av bebyggelsen vil være viktig for virkning på landskapet og omgivelsene. For 
Åsen som boligområde vil planforslaget ha en positiv virkning på tilbudet i varierte boliger og 
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opparbeidelse av fellesarealer til lek og opphold som det er lite av i den eksisterende eneboligstrukturen. 
Den arkitektoniske utformingen, det estetiske uttrykket og tiltakets materialbruk skal vurderes videre i 
planarbeidet. 
 
7. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid 

 
Figur 10  Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker. Kilde: Drammen kommune 

Gjeldende reguleringsplaner: 
- Kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker kommune 2015-2026 

o Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og relevante 
bestemmelser og føringer tas inn i planarbeidet 

o Åsen er et av de prioriterte utviklingsområdene utenfor sentrum og ut fra prinsippet om 
forutsigbarhet videreføres satsningen i Åsen med utbygging i tilknytning til ny 
hovedatkomst Åsen. Hovedatkomsten og VA-anlegg vil være en betydelig investering. For 
å skape variasjon i boligtilbudet i kommunen legges det opp til at nye reguleringsplaner i 
området også skal inneholde en andel eneboliger. 

o Planforslaget følger KPAens mål om å videreutvikle Åsen til med godt bo- og 
oppvekstmiljø. 
 

- 19800001 Åsen felt G-nord, Nedre Eiker kommune. Delvis videreført i kommuneplanens arealdel 
2015-2026. 

o Planområdet er avsatt til boligformål. 
 

- 20130012 Øvre bakkefeltet, Nedre Eiker kommune 
o Eiendomsgrensen for planinitiativet tar med seg deler av det regulert naturområde, f_GN1, 

i denne planen. Det er ikke intensjoner om endring av formål for dette feltet. Evt. justering 
av planavgrensning til formålsgrensen gjøres gjennom planarbeidet. 
 

- 062519750001 MJ 11, Åsen 
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o Eiendomsgrensen for planinitiativet tar med seg deler av det regulert offentlig friområde, i 
denne planen. Det er ikke intensjoner om endring av formål for dette feltet. Eventuell 
justering av planavgrensning til formålsgrensen gjøres gjennom planarbeidet. 

Tilgrensede detaljregulering av nyere dato: 
- 20080014 Hovedatkomst til Åsen 

o Detaljregulering av adkomstveien til planområdet 
 

- 20120002 Åsen gård 
o Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse i en kombinasjon 

av frittliggende eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende lekeareal, 
samferdselsanlegg og grønnstruktur. Nyere tids kulturminner skal ivaretas i planen. 

o Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30 %-35% 
o Det tillates en bebyggelse med gesimshøyde på maksimalt 8 m og mønehøyde på 9 m over 

planert terreng 
 
- Granlia terrasse. Kunngjøring av planarbeidet 08.09.2020 

o Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for variert småhusbebyggelse; eneboliger, 
to- og tremannsboliger. Boligene etableres som en kombinasjon av frittliggende hus og 
kjedehus/rekkehus. Planen skal ivareta eksisterende og nye lekearealer samt sikring av 
gang- og sykkelforbindelser gjennom området.  
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Figur 11 Skisse av bebyggelse, hentet fra planinitiativ. 

 

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4) 

Se illustrasjonsplan tidligere i dokumentet. 

Uteoppholdsareal er foreslått som, balkong/terrasser, private hager og felles tun tilrettelagt for lek og 
opphold for alle. Felles uteoppholdsarealet er plassert slik at det får gode utsikts- og solforhold. 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4)  

Se illustrasjonsplan tidligere i dokumentet. 

Gjennom arbeidet med revisjon av KPA for Drammen kommune er det varslet fra kommunen at særlig 
parkeringskravet vil endres. Foreløpig i skissen til prosjekt er det antatt at nytt krav vil være 1 
parkeringsplass til bil per enhet, samt noe gjesteparkering. 

Sykkelparkering er foreslått løst ved hver enkelt enhet. 

Parkering er foreslått løst som felles carportanlegg for rekkehusene. Parkeringsanlegget legges tett på 
avkjøring for å unngå daglig biltrafikk inn mellom bebyggelsen og et mest mulig bilfritt bomiljø. 

Bildeleordning vurderes og vil kunne bruke deler av felles carportanlegg. 

8. Berørte interesser av planinitiativet 

Utenom planområdets naboer og berørte eiendommer er det ikke kjent at det vil være andre vesentlige 
interesser som berøres av planforslaget.  

9. Samfunnssikkerhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til pbl. § 4-3 tidlig i planarbeidet for 
å avdekke faktorer som kan utgjøre en risiko, samt kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres for at 
forslaget skal kunne gjennomføres.  
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10. Samarbeid og medvirkning 

Varsling vil skje i henhold til liste fra kommunen. Dette gjelder blant annet berørte eiendommer, naboer, 
interessenter og aktuelle myndigheter på interkommunalt nivå og fylkesnivå.  

Standard varsling etter plan- og bygningsloven §5-1 og §5-2 legges til grunn, med mulighet for 
medvirkning ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn.  

11. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Planinitiativet anses ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. § 8 Forskrift om 
konsekvensutredninger, samt nærmere vurdering etter forskriftens § 10. Det kommer heller ikke frem 
at planinitiativet vil påvirke kulturminner og naturverdier i området, eller komme i konflikt med 
statlige- eller rikspolitiske retningslinjer jf. § 10 tredje ledd bokstav a, b eller c. 

Det vurderes at planinitiativet ikke utløser krav til konsekvensutredning.  

 
Vedlegg:  
- Illustrasjonsplan 
- Forslag til planavgrensning 
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