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1 Innledning om miljøprogrammet 

Røyken kommune har stilt krav om at det utarbeides et miljøprogram i forbindelse med regulering 

av boligtomter i Odalsveien 42, 44 og 46 i Slemmestad. 

Kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027 beskriver også retningslinjer for 

utarbeidelse av miljøprogram i § 6.9 Miljøkvaliteter.  

Miljøprogrammet er utarbeidet av Janne Horn Erath, miljørådgiver i Sweco, og er satt opp etter 

malen i NS standard 3466:2009. Disposisjonen skiller seg noe fra den som er presentert i 

kommuneplanens arealdel, men innholdet vil være tilsvarende. Emner er valgt ut i henhold til NS 

3466, møtereferat fra møte mellom kommunen og tiltakshaver (Røyken kommune 2019) og 

Swecos tilbud. 

Prosjektet befinner seg nå i forprosjektfase parallelt med planfase.  

Miljøprogrammet er begrenset til å omfatte forprosjekt-, plan-, prosjekterings- og utbyggingsfasen. 

1.1 Et levende dokument med behov for oppdatering 

Miljøprogrammet skal være et levende dokument som skal oppdateres ved  

- ny kunnskap om miljøpåvirkning (f.eks. gjennom konsekvensvurdering eller risiko- og 

sårbarhetsanalyse) 

- endringer i prosjektet eller faseoverganger  

- endringer i rammebetingelser  

1.2 Kontaktinformasjon for prosjektet 

Team Bygg Prosjekt AS 

v/ Geir Vigre 

Vardheivegen 11 

4340 Bryne 
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2 Odalsveien 42, 44 og 46 

Opprinnelig er det blitt omsøkt og godkjent to leilighetsbygg og ni kjedehus med dispensasjon 

innenfor eksisterende reguleringsplan, men fylkesmannen opphevet rammetillatelsen og nå 

utarbeides det ny reguleringsplan.  

Miljøprogrammet skal utarbeides for ny detaljregulering for Vesthellingen etter krav fra Røyken 

kommune. Den nye detaljreguleringen vil erstatte den tidligere Reguleringsplan for Odalsveien gnr 

40 bnr 115, 137 og 172 m.fl. (ikrafttredelsesdato 12.05.2011). 

Formålet med både den eksisterende reguleringsplanen og forslaget til den nye detaljreguleringen 

for Vesthellingen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, med 

tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, parkering m.m. Endringen av reguleringsplanen består i 

omfordeling av boligtypene, samt noe utvidet areal til nødvendige trafikkløsninger.  

Området består i dag av et villaområde med tre eneboliger med hager, samt boder og garasjer. Det 

finnes ikke vassdrag eller bekker på tomtene. Tomten er nylig ryddet for mindre trær, busker og 

kratt, og det står i dag ingen trær på tomten.  

Den nye bebyggelsen skal i henhold til utkastet til planbeskrivelse ha:  

- Høy arkitektonisk kvalitet med hensyn til blant annet form, materialer og vegetasjon 

- Bebyggelsen skal utføres i trekledning med dempete naturfarger som gjengir treverkets 

naturlige kvaliteter eller tegl og mørtel i en dempet farge. 

- Konstruksjoner som terrengtrapper, støttemurer, utemøblering osv. skal harmonisere med 

bebyggelsen i materialer og farger så langt det lar seg gjøre.  

- Vinduer, dører og rekkverk skal utføres i den samme mørkegrå fargenyansen innenfor hele 

planområdet. 

 

 

 

Tiltaket vil medføre følgende faser: 

 

Fase Ansvarlig Periode 

Forprosjektfase Team Bygg Prosjekt AS Forventes avsluttet i løpet av 2019 

Planfase Team Bygg Prosjekt AS Forventes avsluttet i løpet av 2019 

Produksjonsfase Team Bygg Prosjekt AS Ca. 18 måneder  

Drifts- og vedlikeholdsfase Nye eiere Fysisk levetid 

Rehabiliteringsfase Nye eiere Fysisk levetid 

Rive-, avhendings- og 

gjenbruksfase 

Nye eiere Etter fysisk levetid 
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Aktiviteter som forventes å følge av prosjektet inkluderer 

- råstoffutvinning 

- trafikk og transport 

- bergsprenging 

- fjerning av vegetasjon 

- planting av fremmede vekster 

- forbruk av elektrisitet 

- forbruk av drikkevann 

- produksjon av avløpsvann 

- produksjon av vanlig forurensing 

- vedlikehold 

- sanering av bygg 
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3 Forankring av miljøprogrammet 

3.1 Status som retningslinje 

Miljøprogrammet utarbeides etter krav fra Røyken kommune i henhold til retningslinjer i 

kommuneplanen, se kapittel 1. Miljøprogrammet er ikke juridisk bindende, men vil fungere som en 

retningslinje for planen og utbyggingen.  

3.2 Forankring i prosjektorganisasjonen 

Tabell 1: Prosjektorganisasjon 

Rolle Navn Kvalitetssystem Miljøansvar 

Prosjekteier Team Bygg Prosjekt 

AS 

Holte Bygg Safe  

Entreprenør Team Bygg Prosjekt 

AS 

Holte Bygg Safe  

Prosjekteringsleder Geir Vigre, Team 

Bygg Prosjekt AS 

Holte Bygg Safe  

Plankonsulent Simen Andreas Aas,  

Allianse 

arkitekturstudio AS 

MAKS 

Miljøfyrtårn 

UN Global 

Impact 

Miljøoppfølging i 

planfase 

RIBrann A/STAB AS  Rådgiver for 

brannsikring 

RIG Golder Associates AS  Rådgiver for ras, 

sprengning og 

vibrasjoner 

Veikonsulent Stener Sørensen AS  Rådgiver for 

trafikksikkerhet 

Trafikkonsulent A/STAB AS  Rådgiver for 

trafikkanalyse 

RIVA VA Consult AS  Rådgiver for overvann 

og flom 

Støykonsulent Brekke & Strand 

Akustikk 

 Rådgiver for støy 

 

Konsekvensvurderinger og ROS-analyse er foreløpig ikke utført, men vil beskrives i 

planbeskrivelsen. Fagrapporter som foreligger (eller utkast til disse) er listet under referansene 

bakerst i dokumentet.  

3.3 Overordnet regelverk og retningslinjer 

I tillegg til å følge plan- og reguleringsbestemmelsene (omtalt i planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser), skal tiltaket gjennomføres innenfor gjeldende lover med tilhørende 

forskrifter og retningslinjer som omfatter miljøhensyn, herunder: 
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Forurensningsloven 

Lov om vern mot forurensninger og avfall (13.03.1981 nr. 6) 

Loven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 

forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal 

sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 

trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.  

 

Forurensningsforskriften 

Forskrift om begrensning av forurensning (01.06.2004 nr. 931) 

Forskriften har bl.a. bestemmelser om terrenginngrep ved bygge- og gravearbeider der det kan 

være grunn til å tro at det er forurenset grunn. Hva som defineres som forurenset grunn fremgår av 

forskriften. Forskriften har bestemmelser om syredannende bergarter (som svartskifer). Forskriften 

setter krav til faglige kvalifikasjoner, vurderinger før terrenginngrep, tiltak, tiltaksplaner og 

dokumentasjon. Eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. Det er plikt til å stanse 

anleggsarbeider som kan medføre spredning der det oppdages forurenset grunn underveis. 

Forskriften omfatter også krav til støy, luftkvalitet, avløp, utslipp og tillatelser. 

 

Avfallsforskriften 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (01.06.2004 nr. 930) 

Forskriften har bestemmelser om en rekke typer avfall.  

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging  

(T-1442/2016) 

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  

(T-1520/2012) 

 

Notat om påslipp til kommunalt ledningsnett og om anleggsvirksomhet 

(fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30.04.13) 

 

Produktkontrolloven 

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (11.06.1976 nr. 79) 

Loven skal forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, forebygge at 

produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, 

avfall, støy og lignende, og forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i 

produkter. Loven gir virksomheter plikt til å vise aktsomhet, samt erstatte kjemiske stoffer som kan 

medføre helseskade eller miljøforstyrrelse 

 

Produktforskriften 

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 

(01.06.2004 nr.922) 

Formålet med forskriften er å forebygge at enkelte skadelige stoff eller stoffblandinger medfører 

helseskade eller miljøforstyrrelse. Forskriften omfatter forbud mot og grenseverdier for innhold av 

visse stoffer.  

 

Plan- og bygningsloven 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (27.06.2008 nr. 71) 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige 

generasjoner. Loven har regler om arealplanlegging, reguleringsplaner og miljøutredning. Loven 

hjemler også krav til byggverk med hensyn til arkitektonisk utforming, visuelle kvaliteter, landskap, 

universell utforming og avfallshåndtering. Loven skal sikre at tiltak får en forsvarlig og tilsiktet 

levetid og setter krav til teknisk utførelse og toleranse for ytre belastning. 

 



 

RAPPORT SIDE 10 AV 24  

 

 
 

Byggteknisk forskrift 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (16.06.2017 nr. 840) 

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell 

kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og 

energi. Forskriften setter krav om at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det 

oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot naturpåkjenninger, slik som flom og skred, og brann- og 

eksplosjonsvern. Forskriften skal også sikre at tiltak ikke utsetter byggverk, byggegrunn og 

tilstøtende terreng for fare for skade eller vesentlig ulempe, som følge av tiltaket. Forskriften 

omhandler krav til uteoppholdsareal, gangareal og universell utforming. Forskriften setter krav til 

belastning på ytre miljø, helse- og miljøskadelige stoffer, forurensning i grunnen, avfall og 

miljøsanering.  

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014) 

 

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 

(Veileder fra kommunal- og moderinseringsdepartementet, 2012) 

 

Flaum og skredfare i arealplanar 

(NVEs retningslinjer 2/2011) 

 

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 

(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2016) 

 

NS 8176 «Vibrasjoner og støt» 

(Norsk Standard 2017) 

Standarden beskriver måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, 

vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker. 

 

Vegtrafikkloven 

Lov om vegtrafikk (18.06.1964 nr. 4) 

Vegtrafikkloven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel på veg eller 

område som har alminnelig motorisert trafikk. Grunnregelen i loven er at alle skal ferdes 

hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, og at det skal vises hensyn mot dem som bor eller 

oppholder seg ved veien.  

 

Skiltforskriften  

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (01.10.2005 

nr. 1219) 

Skiltforskriften er hjemlet i vegtrafikkloven og inneholder bl.a. regler for midlertidig skilting for 

varsling av arbeid på eller nær offentlig vei.  

 

Naturmangfoldloven 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (19.06.2009 nr. 100) 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tar vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Loven har bl.a. bestemmelser 

om utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fremmede arter. Loven inneholder regler om 

aktsomhetsplikt, kunnskapsgrunnlag og hvem som bærer kostnadene for å hindre eller begrense 

skade på naturmangfoldet. Loven setter også krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  

 

Forskrift om fremmede organismer 

(19.06.215 nr. 716) 

Forskriften er hjemlet i naturmangfoldloven og formålet med forskriften er å hindre innførsel, 

utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger 
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for naturmangfoldet. Forskriften stiller krav til aktsomhet og kunnskap for den som iverksetter tiltak 

som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede arter. Tiltakshaver skal treffe forebyggende 

tiltak og raskt kunne avdekke utilsiktet spredning. Forskriften har også regler om varslingsplikt 

dersom det oppstår skade eller fare for alvorlig skade på det biologiske mangfoldet. Det stilles krav 

til informasjon til ansatte, og til mottakere av fremmede organismer. Det stilles krav til oppbevaring 

og emballering under transport. Om masseforflytning står det: «Før flytting av løsmasser eller 

andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, 

undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige 

følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, 

slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering 

til lovlig avfallsanlegg». 

 

Vannressursloven 

Lov om vassdrag og grunnvann (24.11.2000 nr. 82) 

Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann.  

 

Vannforskriften 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (15.12.2006 nr. 1446) 

Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 

helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Tilstanden i overflatevann skal 

beskyttes, forbedres og gjenopprettes slik at vannforekomsten minst har god økologisk og kjemisk 

tilstand, og fristen for å nå dette målet er i utgangspunktet innen gjeldende planperiode. 

Vannforvaltningsplaner skal oppdateres hvert sjette år.  

 

Kulturminneloven 

Lov om kulturminner (09.06.1978 nr. 50) 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 

kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er forbudt å gjøre 

inngrep i automatisk fredete kulturminner, som består av kulturminner fra før 1537 og bygg fra før 

1649 (samt samiske kulturminner fra før 1917). Sikringssonen rundt slike minner er 5 m. Loven 

setter krav til undersøkelsesplikt, som avgjøres av vedkommende myndighet.  

 

Forskrift om miljørettet helsevern 

(25.04.2003 nr. 486) 

Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode 

miljømessige forhold. Befolkningen skal sikres mot biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer 

i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.  

 

Forskrift om utførelse av arbeid 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (06.12.2011 nr. 

1357) 

Forskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven og formålet med forskriften er å sikre at utførelse av 

arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er 

vernet mot skader på liv og helse.  

 

Forskrift om håndtering av farlig stoff 

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som 

benyttes ved håndteringen (08.06.2009 nr. 602) 

Forskriften er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven og har som formål å verne liv, helse, miljø 

og materielle verdier mot uhell og ulykker med farlig stoff.  
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Internkontrollforskriften  

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (06.12.1996 nr. 1127) 

Forskriften gjelder bl.a. virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven og forurensningsloven og 

setter bl.a. krav til kunnskap om regelverk og HMS-arbeid. 

 

 

Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende.  

 

Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet behandles ikke 

nærmere i dette miljøprogrammet, men ivaretas i SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø) som følger av byggherreforskriften i prosjekterings- og byggefasen. 
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4 Miljøvurderinger 

Planforslaget er ikke konsekvensutredningspliktig. I dette kapittelet beskrives aktuelle 

miljøvurderinger. Temaene er ikke uttømmende. Utkast til reguleringsplan med planbeskrivelse er 

som regel benyttet der ikke annet er oppgitt.  

4.1 Landskap 

Odalsveien utgjør en vestvendt skråning, med en bratt og kupert tomt. Langs eiendomsgrensene 

nordøstover går det en høy skjæring med blottlagt fjell som gradvis avtar i høyde. 

Ved utbygging etter foreslått reguleringsplan omformes området fra et villaområde med tre 

eneboliger til et område med blokker og konsentrert småhusbebyggelse med 28 boenheter. 

Pga. underjordisk parkeringsanlegg må vesentlige deler av tomten sprenges bort. Dette vil endre 

områdets landskap.  

Bebyggelsen er planlagt slik at den følger tomtens skrånende terreng. Kjedehusene vil bestå av 

identiske boliger som er naturlig tilpasset det fallende terrenget. Leilighetsbyggene tilpasses den 

bakenforliggende terrengskråningen (bergskjæringen), og vil dermed ha fallende etasjetall i takt 

med fallende terrenghøyder i bakgrunnen. Dermed vil ikke bebyggelsen endre silhuetten av 

landskapet. 

Reguleringsplanen stiller krav om trekledning for kjedehus og trekledning eller tegl for 

leilighetsbygg. Fargene skal være dempete naturfarger. Krav til materialbruk og farger er satt for at 

ny bebyggelse skal innordne seg eksisterende bebyggelse i området. 

4.2 Nærmiljø og kulturminner 

4.2.1 Lekeareal 

Reguleringsplanen oppfyller ikke dagens krav (§ 7.4) i kommuneplanens arealdel (Røyken 

kommune 2018) til lekeareal. Det er ikke mulig å oppfylle arealkravet for lek i denne 

reguleringsplanen, grunnet planområdets størrelse, et svært skrånende terreng og 

kommuneplanens nye regler fra oktober 2018 om at lekearealer ikke kan inngå i «minste 

uteoppholdsareal» (MUA). Dette skiller seg fra byggteknisk forskrift (2017) som i § 5-4 sier at «For 

boliger … bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusiv lekeareal».  

I veilederen «Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler» fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (2014) står det at «Det må tas høyde for at hver enkelttomt ikke kan 

dekke alle normkrav. Kommunen bør overveie å forhandle om arealer på tvers av tomtegrenser for 

å sikre at lekeplasser og utearealer for fysisk aktivitet blir opparbeidet i utbyggingsområder som 

omfatter flere tomter og tomteeiere». 

Sammenlignet med den gjeldende reguleringsplanen har imidlertid det nye planforslaget økt 

lekearealet og det er fokusert på kvalitativt gode lekearealer som avbøtende tiltak for manglende 

dekning iht. kommuneplanens nye arealkrav.  

Øvrige uteoppholdsarealer (MUP) kan imidlertid også benyttes som lekearealer, uten at disse er 

medregnet som lekearealer. Det skal lages en kvalitetsplan for utearealene.  

4.2.2 Vibrasjoner, rystelser, setninger og steinsprut 

Bergrunnen i området er beskrevet av Bekkedal (2019) og består av 

- skifer, karbonholdig, med konkresjoner av stinkkalk 

- biotittgranitt, ensartet, massiv 

- svartskifer (alunskiferformasjon i Røykengruppen) 

Det finnes betydelige arealer med eksponert fjell, og løsmasser utgjør et humusdekke/tynt 

torvdekke. 
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Bergsprenging kan medføre vibrasjoner, rystelser som kan være uheldig for naboer, eiendom og 

bebyggelse. Setningsskader og steinsprut er eksempler på dette. Det skal utarbeides rystelseskrav 

og sprengningsentreprenør skal vurdere behovet for forsiktig sprengning. Ukontrollert steinsprut 

aksepteres ikke (Bekkedal 2019).  

Fauna i nærområdet kan påvirkes. 

4.2.3 Trafikkavvikling 

Atkomsten til området er via Odalsveien og felles med naboeiendommene Odalsveien 48 og 50. 

Biltrafikk avvikles i utkantene av boligområdene, med internvei for kjedehus langs Odalsveien 

(stikkvei) og innkjøring til underjordisk parkeringsanlegg ved det sydligste leilighetsbygget for 

leilighetene. Rommet mellom kjedehusene og leilighetene holdes dermed hovedsakelig bilfritt, men 

med en kjørbar gangvei, hvor det blir oppstillingsplass for brannbil og mulighet for møbeltranport. 

I bygg- og anleggsfasen vil det bli behov for transport av masser og materialer samt trafikk med 

anleggsmaskiner.  

Området ved krysset inn til planområdet har fartsgrense 50 km/t. I henhold til trafikkanalyse 

(A/STAB 2019) skal veistandard oppgraderes og fortau etableres i stikkvei, jfr. forslaget til 

reguleringsbestemmelser. Trafikkanalysen anbefaler også å senke fartsgrensen i stikkveien.  

Grunnentreprenør innhenter godkjenning av skilting og trafikkavvikling, og dette temaet vil også bli 

beskrevet i Byggherrens SHA-plan og fulgt opp i entreprenørenes HMS-planer.  

4.2.4 Skred, ras og steinsprang 

Planområdet ligger nedenfor marin grense.  

Det finnes et tykt lag «hav og fjordavsetning» i krysset mellom stikkvei og hovedvei i Odalsveien. 

For øvrig ligger planområdet – og planlagte boliger – utenfor det området der det er mulighet for 

marin leire (Bekkedal 2019).  

I henhold til Bekkedal (2019) skal ingeniørgeolog vurdere behov for bergsikring av skjæring på 

stedet, både i anleggsfase og permanent. I henhold til utkast til reguleringsplanbestemmelser skal 

det tas estetiske hensyn ved prosjektering av sikring av bergskjæring, og om sikkerhetshensyn 

tillater det, sier reguleringsbestemmelsene at sikring bør utformes slik at vegetasjon kan klatre i 

sikringen og skråningen for øvrig.  

4.2.5 Overvann og flom 

Etablering av boligområdet vil øke avrenningshastigheten og utløse behov for fordrøyning av 

overvannet. Bruk av lokal overvannsdisponering/håndtering (LOD-prinsippet) skal sikre en ny 

overvannshåndtering som gir mindre belastning på dagens kommunale ledningssystem enn 

dagens situasjon (VA Consult Drammen 2019). I dag ligger det en kommunalt driftet 

overvannsledning og en kommunalt driftet spillvannsledning (kloakk) langs Odalsveien. Dagens 

boliger på tomten er ikke koblet til overvannsledningen. Det er ikke kjent hva som er resipient for 

overvannsledningen, men det antas å kunne være Bøbekken. Dette må undersøkes nærmere i 

senere fase med påfølgende oppdatering av miljøprogram. 

Flomveien ut av reguleringsområdet vil fortsatt være den samme, og resipienten vil som før være 

Bøbekken, som ender i Oslofjorden. I henhold til vann-nett.no har bekken dårlig økologisk tilstand.  

Det vil samles vann i byggegropen fra overvann og åpne sprekker i byggegropen, som etableres i 

en skråning (Bekkedal 2019). Slikt vann må håndteres. 

4.2.6 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet.  



 

RAPPORT SIDE 15 AV 24  

 

 
 

4.3 Naturmangfold og fremmede arter 

4.3.1 Naturmangfold 

Det er ikke krav til naturmangfoldsundersøkelser på tomten. Det har derfor ikke vært undersøkelser 

av tomten i forbindelse med plansaken. Det er ikke tidligere registrert prioritert eller utvalgt natur på 

tomten. Det kan finnes fauna i nærområdet som kan bli forstyrret av anleggsarbeidet.  

Tomten er nylig ryddet for mindre trær, busker og kratt, og det står i dag ingen trær på tomten. 

Området har vært et villaområde og har trolig bestått av hageanlegg og naturtomt.  

Bergrunnen i området er beskrevet av Bekkedal (2019) og består av 

- skifer, karbonholdig, med konkresjoner av stinkkalk 

- biotittgranitt, ensartet, massiv 

- svartskifer (alunskiferformasjon i Røykengruppen) 

Alunskifer er en syredannet bergart som kan skape problemer ved deponering og avrenning til 

naturmiljøet pga. svovelsyre som reagerer med luft og vann. Svovelsyren løser opp tungmetaller 

som kan være bundet i skiferen, slik som kadmium, kobber, nikkel, sink, arsen, uran og kvikksølv. 

Uran kan dessuten være radioaktivt og skape radongass.  

Det finnes betydelige arealer med eksponert fjell, og løsmasser utgjør et humusdekke/tynt 

torvdekke. Kalkrik berggrunn gir gjerne opphav til mangfoldig vegetasjon.  

Slemmestad er kjent for sine mange fossiler, som blant annet gjemmer seg i (svart)skifer og 

kalkknoller. I 2009 ble det oppdaget enorme mengder nye fossiler i Slemmestad ved avdekking av 

kalkstein. Feltet er betegnet som «uhyre sjeldent» og «landets absolutt flotteste fossillokalitet» og 

har stor forskningsmessig interesse. Feltet vil gi helt ny informasjon og materiale til forskning i flere 

år fremover (Geoforskning 2010). Fossilene på Slemmestad er en del av vår naturarv. Slemmestad 

geologisenter ligger i tilknytning til biblioteket i Slemmestad.  

Det kan være potensial for å avdekke flere fossiler ved fjerning av vegetasjon og vekstmasser på 

tomten samt ved utsprengning av berg.  

Området grenser til «Blåveisveien», som kan indikere noe om den opprinnelige vegetasjonen, 

ettersom blåveisen trives i skog og kratt på kalkrik grunn. Blåveisen er for øvrig fylkesblomsten i 

Akershus kommune (snl.no 2019). 

I anleggsfasen skal torvlaget fjernes på tomten og berget sprenges vekk i byggegropene, samt i 

tilstrekkelig grad for veier og grøfter. Reguleringsplanen vil medføre mindre arealer som er 

vegeterte etter utbygging enn sammenlignet med dagens situasjon. Det er også sannsynlig at et 

nyetablert anlegg vil inneholde færre arter enn et eldre hageanlegg/naturtomt, både når det gjelder 

kultiverte og stedegne arter.  

Etablering av åpen overvannshåndtering med regnbed vil periodevis tilføre området vann, som er 

en miljøfaktor som skaper nye habitater.  

4.3.2 Fremmede arter 

Det er i artskart (2019) ingen registreringer av fremmede arter i planområdet, men det er 

sannsynlig at det forekommer eller har forekommet fremmede arter i hageanleggene. Fremmede 

arter som er registrert i nærområdet er blant annet kanadagullris, hvitsteinkløver, russekål og 

vinterkarse. Disse kan potensielt allerede finnes i planområdet eller vil ha potensial for å spre seg 

til planområdet med vindspredning, spredning av hageavfall, folk og dyr, samt trafikk og 

snømåking. Ved anleggsarbeid, som inkluderer transport av masser og blottlegging av jord, vil det 

være fare for spredning av slike arter inn og ut av planområdet. Reguleringsplanen inneholder 

bestemmelser om oppfølging av eventuelle fremmede arter (§ 2.8). 
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4.4 Forurensning til grunn, vann og luft 

4.4.1 Grunnforurensning og alunskifer 

Det er ikke registrert forurenset grunn i tiltaksområdet i Miljødirektoratets 

grunnforurensningsdatabase. Det er ikke kjent at det er gjennomført miljøtekniske 

grunnundersøkelser i planområdet. Ved mistanke om forurenset grunn skal det gjøres 

grunnundersøkelser. 

Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/anleggsutstyr, fylling av drivstoff og håndtering av 

miljøskadelige kjemikalier kan forurense jord i anleggsfase. Det kan også påtreffes hittil ukjent 

forurensning i grunnen som ved graving kan bli spredt videre. 

Det kan ikke utelukkes at man kan treffe på alunskifer i dypet ved boring og bergsprenging 

(Bekkedal 2019). Masser med alunskifer må i noen tilfeller håndteres som farlig avfall, fordi 

bergarten kan endre egenskaper ved eksponering for luft og vann (se også beskrivelse under 

naturmiljø). I dag finnes det mottak for alunskifer på Langøya i Horten, på Borge i Fredrikstad og 

hos Heggvin Alun i Hedmark.   

4.4.2 Forurensning av vannforekomster 

Planområdet drenerer til Bøbekken. Bøbekken har dårlig økologisk tilstand ifølge vann-nett (2019). 

Det kommunale ledningsnettet skiller overvannet fra spillvann. Det er ukjent hva som er resipienten 

for overvannsledningen. Overvann fra anleggsvirksomhet kan inneholde en mengde partikler og 

miljøgifter. Bearbeidet alunskifer og uhell som kan medføre søl av drivstoff eller hydraulikkolje 

m.m., kan forurense anleggsvann og sigevann. Mengde nedbør vil påvirke mengde overvann i 

anleggsområdet.   

4.4.3 Støy  

Det vil forekomme støy i anleggsperioden, blant annet ved sprengningsarbeid på tomten.  

Lokal trafikk og tilkomst kan være til sjenanse for brukere av beboere med soverom nær 

parkeringsinnkjørsel (Eikeland 2017).  

I henhold til støyvurdering (Eikeland 2017) ligger boligområdet utenfor gul støysone fra veitrafikk. 

Det er derfor ikke nødvendig å ta hensyn til veitrafikkstøy i detaljprosjekteringen. 

Andre støykilder er ikke kjent i området (Eikeland 2017).  

4.4.4 Støv og utslipp til luft 

Det ikke kjent vesentlige luftkvalitetsproblemer i planområdet i dag utover det som kan forventes på 

tilsvarende areal nær boligområder og fylkesvei. Det er ikke foretatt luftmålinger på området. 

Anleggsarbeidene kan generere støv og partikler fra graving, boring og transport av masser. 

Mellomlagrede, tørre masser kan generere støv. Støvet kan føre til helseplager i nærmiljøet. 

4.4.5 Avfall 

Det er ingen kjente, vesentlige avfalls- eller forsøplingsproblemer i tiltaksområdet i dag. 

Riving av eksisterende bygningsmasse vil generere avfall som kan påvirke det ytre miljø dersom 

de ikke leveres til godkjent avfallsmottak. Dette kan være ulike typer farlig avfall, impregnert 

trevirke, maling, EE-avfall m.m. Anleggsarbeidene kan for øvrig generere avfall og forsøpling i form 

av rester av byggemateriale og emballasje.  

Det er krav til kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse iht. TEK 17 § 9-7.  
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4.4.6 Håndtering av miljøfarlige stoffer og kjemikalier 

Helse- og miljøfarlige kjemikalier skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at 

helseskader, miljøskader, brann, eksplosjoner og andre ulykker unngås. 

Farlige kjemikalier eller prosesser skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller 

prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige jf. substitusjonsplikten i 

produktkontrolloven. 

4.4.7 Elektromagnetiske felt 

Det er ikke krav om undersøkelser eller vurderinger av elektromagnetiske felt. Det passerer en 

høyspentlinje (luftledning) gjennom planområdet og det skal etableres strømforsyning innenfor 

reguleringsområdet. I boligene vil det trolig benyttes diverse trådløse anlegg, blant annet for 

internettilgang og strøm- og apparatstyring. Det skal også monteres smartmålere og heldekkende 

og seriekoblete brannalarmanlegg som kan være trådløse. Det kan også bli aktuelt med trådløs 

fuktvarsling. 

Eksponering fra slike felt vil normalt ikke kunne overskride dagens grenseverdier, men vil ofte 

kunne ha høyere nivåer enn det som anbefales av det europeiske akademi for miljømedisin 

(EUROPAEM 2016).  

4.4.8 Lysforurensning 

Utebelysning kan gi uønsket lys i soverom på nattestid.  

4.4.9 Radon 

Eiendommen befinner seg innenfor et område med aktsomhetsgrad «3», som tilsvarer «særlig 

høy» aktsomhetsgrad.  

4.4.10 Klimaendringer 

Klimaendringer forventes på grunn av det siste århundrets økte luftforurensning. Det kan forventes 

økt nedbør og tørke i planområdet, sammenlignet med tidligere. Det er planlagt en 

overvannshåndtering som reduserer belastningen på det kommunale overvannsnettet og som 

benytter vegetasjon og landskap for absorbering og fordrøyning av overvann.  

4.5 Ressurs- og materialbruk 

4.5.1 Alternativ energibruk 

Det er potensial for å benytte selvforsynende energi. Se vurderingene av FNs bærekraftmål.  

4.5.2 Massebalanse 

Det vil være nødvendig med utsprenging av tomter og transport av sprengsteinmasser, 

vekstmasser og vegetasjonsdekke ut av planområder. Planområdet har ikke rom for å benytte 

massene internt.  

4.5.3 Er det avfall? 

Riving av eksisterende bygningsmasse kan frigi materialer som kan gjenbrukes i ny utbygging.  

  



 

RAPPORT SIDE 18 AV 24  

 

 
 

5 Miljømål 

I dette kapittelet beskrives miljømålene for reguleringsplanen og utbyggingen. 

Kommunen har også ønsket at miljøprogrammet tar for seg forholdet til FNs bærekraftsmål 

(Røyken kommune 2019). For de bærekraftsmål som ansees som relevante for reguleringsplanen 

og utbyggingen, er det derfor gjort en kort vurdering av muligheter.  

5.1 Miljømål for reguleringsplan og utbygging 

1. Følge lover, forskrifter, planbestemmelser og retningslinjer.  

2. Bygninger, anlegg og uteområder skal ha høy arkitektonisk kvalitet, både mht. form, løsninger, 

materialer og vegetasjon (§ 2.3).  

3. Utbygging skal gi redusert overvannsbelastning på kommunalt ledningssystem for overvann, 

sammenlignet med dagens situasjon (VA Consult Drammen 2019). 

4. Trygge uteoppholdsområder 

5. Kvalitativt gode lekeområder 

6. Unngå skade på annen eiendom i anleggsfase 

7. Tilrettelegge for å dokumentere og ivareta eventuelle geologiske naturhistoriske verdier, 

forutsatt at det ikke medfører vesentlige merkostnader for utbygger 

8. Tilrettelegge for stedegne plantearter på tomten 

5.2 FNs bærekraftsmål 

Utbyggingen berører følgende bærekraftsmål fra FN: 

Mål 6:  Rent vann og gode sanitære forhold 

Vurdering: Dette målet følger implisitt av norsk lovverk.  

Mål 7: Ren energi for alle 

Vurdering: Beskrivelsen av dette FN-målet utdyper at det med "ren energi" menes "fornybar 

energi", som også omtales som bærekraftig. Det forutsettes at boligfeltet i reguleringsplanen 

tilknyttes elnettet. I 2017 bestod nasjonal varedeklarasjonen for kraftkjøp uten opprinnelsesgaranti 

av kun 17% fornybar kraft. Det resterende var kjernekraft og fossil varmekraft. Beregning er 

korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier og er basert på beregningen av såkalt 

European Attribute Mix (Europeisk restmiks) for Norge, foretatt av Association of Issuing Bodies 

(AIB).  

Etablering av f. eks. varmepumpe, bioenergi, solfangere, solceller eller vindkraft vil kunne bidra til 

dette målet.  

Mål 9:  Innovasjon og infrastruktur 

Vurdering: Solide systemer for transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi 

omfattes av dette målet, og de er alle nødvendige elementer i utbygginger av boligfelt. Målet 

handler blant annet om å benytte teknologi og innovasjon som kan bidra til å løse miljømessige 

utfordringer knyttet til utbygging av infrastruktur.  

Reguleringsplanen omfatter planlegging av trafikk kun i randsoner og etablering av 

overvannshåndtering. Det er potensial for å etablere selvforsynende energikilder og trygg 

infrastruktur for elektrisk overføring og informasjonsteknologi i planen.  

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

Vurdering: Målet går blant annet ut på å gjøre bosetninger inkluderende, trygge og bærekraftige. 

Norsk planarbeidet har som formål å sikre dette målet. En av delmålende er å gi "allmenn tilgang til 
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trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og 

eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne." Reguleringsplanen skal sikre et trafikkfritt 

grøntområde med gode lekekvaliteter.  

Mål 12:  Ansvarlig forbruk og produksjon 

Vurdering: I utbyggingsfasen er det potensial for gjenbruk og resirkulering av materialer fra 

eksiterende bygg. Man kan også vurdere miljøkrav til innkjøp av nye materialer og råvarer.  

Mål 13:  Stoppe klimaendringer 

Vurdering: Det skal legges til rette for elbilparkering og sykkelparkering i parkeringskjeller. 

Utbyggingsområdet har gangavstand til eksisterende kollektivtrafikk.  

Det finnes potensiale for å legge til rette for bil- og sykkeldeling og en viss selvforsyning av energi i 

reguleringsplanen. Tekniske forskrifter sørger for energieffektive boliger, men bevisste materialvalg 

og livsløpsanalyser kan bidra ytterligere. Gjenbruk av materialer vil redusere klimabelastningen 

ytterligere.  

Mål 15:  Liv på land 

Vurdering: I eventuelle sikrete bergskråninger skal det tilrettelegges for klatrende vegetasjon. Det 

er potensial for å erstatte eller etablere stedegen natur innenfor planområdet og etablere 

kjøresterkt terreng som tillater vegetasjon. Det er også potensial for å etablere vegetasjon på tak.  
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6 Avbøtende/forbedrende tiltak og oppfølging 

I dette kapittelet beskrives planlagte tiltak, som er basert på miljømålene som er beskrevet i 

kapittel 5.1. 

6.1 Generelle tiltak 

1. Til rammesøknaden skal dette miljøprogrammet utvides til et dokument som inkluderer en 

miljøoppfølgingsplan (MOP). Dette er nedfelt i forslaget til reguleringsbestemmelsene 

(reg.planbest. § 2.5). 

6.2 Landskap 

2. Fargen på bebyggelsen skal være i dempete naturfarger som føyer seg inn i terreng og 

omgivelser. Fargene på boligbebyggelsen skal harmonere innenfor planområdet (reg.planbest. 

§ 2.3).  

3. Konstruksjoner som terrengtrapper, støttemurer og utemøblering o.l. skal så langt det er mulig 

gis materialitet og farger som harmoniserer med boligbebyggelsen (reg.planbest. § 2.3).  

4. Vinduer, dører og rekkverk skal gis samme mørkegrå fargenyanse innenfor hele planområdet, 

for å sikre helhet og estetisk samspill (reg.planbest. § 2.3).  

5. Det skal utarbeides en utomhusplan som blant annet skal vise utforming av området, tekniske 

installasjoner og belysning og eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas, ny 

beplantning og overvannstiltak (reg.planbest. § 2.6). 

6. Det skal tas estetiske hensyn ved prosjektering av bergsikring, og om sikkerhetshensyn tillater 

det, bør sikring utformes slik at vegetasjon kan klatre i sikringen og skåningen for øvrig 

(reg.planbest. § 2.4).  

7. Vegetasjon og beplantning skal senest etableres påfølgende vekstsesong etter at siste 

midlertidige brukstillatelse ble gitt (reg.planbest. § 12-13).  

6.3 Nærmiljø, støy, støv og kulturminner 

8. Lekearealene skal ha god kvalitet for å kompensere for manglende areal i henhold til krav i 

kommuneplanens arealdel. Øvrige uteoppholdsarealer (MUP) kan også benyttes til lek, men 

inngår iht. reg.planbest. § 3.6 ikke i beregningen av lekeareal.  

9. Det skal lages en illustrasjonsplan som skal være veiledende for utformingen av lekearealer 

(reg.planbest. § 3.8). Lekearealer skal inneholde sandkasse, lekeapparater, arealer for ballek 

og benker.  

10. Biltrafikk avvikles i utkantene av boligområdet, med internvei for kjedehus langs Odalsveien 

(stikkvei) og innkjøring til underjordisk parkeringsanlegg ved det sydligste leilighetsbygget 

(forslag til planbeskrivelse 2019).  

11. Kjørbar gangvei skal etableres med et annet dekkemateriale enn på gårdsplass og ha en 

innsnevring som klart skal indikere at det kun unntaksvis kan benyttes motorisert trafikk på 

gangarealene, og at slik ferdsel skal skje på de gåendes premisser. Det vil fjerne behovet for 

fysisk hindring, slik som bom (forslag til planbeskrivelse 2019).  

12. Odalsveien (stikkvei) skal oppgraderes til veiklasse B2 i Røyken kommunes veinormal for den 

strekning som omfattes av planområdet. Langs den samme strekningen skal det opparbeides 

fortau (reg.planbest. § 10.1). 

13. Det skal utarbeides en plan for anleggsarbeid og massehåndtering som omfatter sikkerhet, 

fremmede arter, støy og støv, i henhold til forskrifter og retningslinjer for disse temaene. 

Grunnentreprenør innhenter godkjenning av skilting og trafikkavvikling (Skiltforskriften). Planer 

skal utarbeides i samsvar med regelverk for HMS og SHA, og skal omfatte anleggstrafikk til og 
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fra byggeplass (Internkontrollforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid og 

Byggherreforskriften).  

14. Det benyttes lydglass for å redusere sjenerende støy fra lokal trafikk og tilkomst. Lydglass skal 

som et minimum benyttes på soverom som vender mot lokal trafikk og i nærheten av 

parkeringsinnkjørsel. 

15. Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner, må anleggsarbeid straks stanses og 

myndighetene varsles (reg.planbest § 2.7) .  

6.4 Naturmiljø og fremmede arter 

16. Et utvalg stedegne urter, busker og trær inkluderes i beplantningsplan for å bidra til stedegent 

biologisk mangfold. 

17. Om sikkerhetshensynene tillater det, bør bergsikring utformes slik at vegetasjon kan klatre i 

sikringen og skråningen for øvrig (reg.planbest. § 2.4).  

18. Offentlige databaser undersøkes for å se om det er registrert fremmede arter eller sårbar fauna 

nær planområdet.  

19. Området befares for fremmede arter i vekstsesongen for disse, eller masser behandles som 

om de inneholder fremmede arter. Massene kan gjenbrukes internt i området. Ved funn av 

fremmede arter lages det en tiltaksplan tilpasset artsfunn. Fremmede arter skal inngå i plan for 

massehåndtering (reg.planbest. § 2.8, Forskrift om fremmede organismer).  

20. Entreprenør skal tilby samarbeid med paleontolog i forbindelse med avdekking av vegetasjon 

og utsprengning av berg, slik at geologiske naturhistoriske verdier kan dokumenteres og om 

mulig ivaretas for undervisning, forskning og samlere. Paleontolog må dekke egne kostnader, 

og det forutsettes at ikke oppstår vesentlige kostnader eller vesentlig forsinket fremdrift som 

følge av dette. Alternativt kan det (om mulig) søkes støtte for å dekke slike kostnader for 

utbygger. 

6.5 Overvannshåndtering, blågrønn struktur og utslipp til vann 

21. Vann fra tak og harde flater skal først ledes til terreng via 

a. flomvannsledende – gjerne vegeterte – grøfter  

b. vegeterte regnbed 

før det infiltreres i tre underjordiske fordrøyningsmagasin med reguleringsanordning, som har 

kapasitet til å ta imot et våtvolum på 126 m3. Hensynstatt porevolum for kassetter på 0,95 og 

en sikkerhetsfaktor på 20 % for magasin 1 og 3, gir dette et teoretisk kassettvolum på 140 m3 

(VA Consult Drammen 2019). Overvannshåndtering over terreng, gjennom vegetasjon og 

løsmasser, samt i grøfter og regnbed, vil bidra til økt fordrøyning og vil samtidig være positivt 

for naturmangfold, landskap og opplevelse. Etablering av grøfter og regnbed vil bidra til en 

sikker transport av flomvannet.  

22. Flomveiene tilpasses bebyggelse og infrastruktur. Fall på veier og utforming av grøfter justeres 

slik at flomvannet ledes til eksisterende flomvei på/langs Odalsveien (Byggteknisk forskrift).  

23. Det lages en plan for håndtering av overvann og produksjonsvann med eventuell forurensning i 

anleggsfasen som inkluderer angivelse av resipient, kommunalt ledningsnett eller fordrøyning 

på egen tomt. Planen skal inkludere håndtering av vann i byggegropen fra nedbør og åpne 

sprekker i berget (reg.planbest. § 12.1, VA Consult 2018).  

6.6 Berg, sikring, radon, alunskifer og forurenset grunn 

24. Utgravingsarbeider, berguttak, sprenging og bergsikring utføres i henhold til den til enhver tid 

gjeldende geoteknisk rapport (reg.planbest. § 2.4). 
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c. Ingeniørgeolog skal vurdere behov for bergsikring. 

d. Rystelseskrav skal overholdes til enhver tid. 

e. Behov for forsiktig sprengning skal vurderes av sprengningsentreprenør.  

f. Sprengningsarbeidet skal planlegges og utføres av sertifisert personell ihht. NFFs 

Håndbok 08. 

g. Det må utarbeides sprengningsplan og bore- og salveplan, samt salverapport.  

h. Salveplan skal utarbeides på bakgrunn av gjennomført risikovurdering. 

i. Det skal benyttes skytematter med tilstrekkelig tyngde for å unngå ukontrollert 

steinsprut fra salvene.  

i. Skytemattene skal dekke minimum 2 m utenfor ytterste hull i hullraden for 

planlagt salve. 

ii. Sammenkobling av matter samt forankring av mattene i bakkant skal 

fortløpende vurderes av bergsprenger. 

iii. Bergsprenger skal revidere sprengningsplanen etter resultatet fra salvene og 

rystelsesmålingene. 

25. Det velges elektroniske tennere for kunne måle og teste før salvene skytes.  

26. Bebyggelse etableres i henhold til byggteknisk forskrift, for å sikre lave nivåer av radon i bygg.  

27. Eventuelle masser med alunskifer transporteres til godkjent mottak. Håndtering av eventuelle 

fossilfunn avklares med paleontolog.  

28. Det skal gjøres vurderinger av om grunnen kan være forurenset før anleggsarbeidet settes i 

gang. Underveis i sprengningsarbeidet skal det tas bergprøver (Forurensningsforskriften).  
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