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1. Bakgrunn for saken 

Sakens forhistorie 
Eksisterende plan, Reguleringsplan for Odalsveien gnr 40 bnr 115, 137 og 172 
m.fl., med ikrafttredelsesdato 12.05.2011, søkes opphevet og erstattet av ny 
reguleringsplan. 
 
Opprinnelig ble det omsøkt og godkjent to leilighetsbygg og ni kjedehus innenfor 
eksisterende reguleringsplan. Fylkesmannen opphevet kommunens 
rammetillatelse, under henvisning til at kommunen her burde ha krevd en 
endring av reguleringsplan fremfor å gi dispensasjoner fra eksisterende 
regulering. Dette er bakgrunnen for foreliggende planforslag. 
 
I den nye planen legges det opp til tre leilighetsbygg og seks kjedehus. Dette 
representerer ingen endring av tillatt antall boenheter innenfor planområdet, i 
forhold til eksisterende plan, men en omfordeling mellom typologiene. 
 
På grunn av saksforløpet er illustrasjonsprosjektet mer detaljert enn normalt i en 
plansak. Dette muliggjør et detaljert og godt tilpasset planforslag. 
 
Saksgang hittil 
Oppstartsmøte ble avholdt 12. desember 2018. 
 
Det ble i oppstartsmøtet avklart at planforslaget ikke skal konsekvensutredes. 
 
Varsel om planoppstart ble kunngjort i Røyken og Hurums Avis tirsdag 5. februar 
2019 og på kommunens nettsider. Varslingsbrev adressert til berørte offentlige 
etater og private aktører ble sendt ut per brevpost og e-post fredag 1. februar 
2019. Frist for å komme med merknader ble satt til tirsdag 5. mars 2019. 
 
Begrenset varsling om mindre utvidelse av planområdet ble sendt ut per 
brevpost og e-post tirsdag 19.03.2019, til direkte berørte naboer og utvalgte 
myndigheter. Frist for å komme med merknader ble satt til 11. april 2019. 
 
Det kom inn merknader fra fem offentlige etater og ni private aktører. 
 
Planforslaget har blitt sendt inn i flere omganger, sist 20.09.2019. Planforslaget 
ble behandlet i formannskapet 8. oktober 2019. Formannskapet fattet følgende 
vedtak:   
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til 
detaljreguleringsplan for Odalsveien 42 - 44 - 46 gnr bnr 40/115, 40/137 og 
40/172 med flere med tilhørende plankart (udatert) og bestemmelser (udatert) 
ut på høring for offentlig ettersyn.  
Før planforslaget sendes på høring skal:  

1. Regulert gatetun SGT2 endres til veiformål  
2. intern kjørevei til kjedede boliger løses som kjørevei  
3. felles avkjørsel i tråd med kommunens vei- og gatenormal.  
4. det må dokumenteres tilstrekkelig manøvreringsareal til søppelbil, og 
planlegges slik at ikke søppelbiler ikke kommer i konflikt med andre 
funksjoner som parkering, barn som leker mv.  

Før 2.gangs politisk behandling skal utvidelse av Odalsveien og tilrettelegging for 
fortau løses slik at man ikke er avhengig av innløsning av eller tilgang til annen 
manns grunn. 
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2. Planstatus og rammebetingelser 

Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / Statlige planretningslinjer/-
bestemmelser  
 
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Overordnet skal det tilrettelegges for og sikres god steds- og byutvikling gjennom 
samspill mellom stat, kommune og utbygger. Sentrale hensyn knyttet til bl.a. bokvalitet, 
stedsutvikling, trafikkavvikling og arealressurser skal ivaretas. 
Mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by skal utnyttes, for å 
sikre en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet 
kan begrenses. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, 
biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. 
 
Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513) 
Dersom områder som benyttes av barn til lek benyttes til utbygging skal det finnes 
tilsvarende erstatningsareal. Arealer som skal brukes av barn skal være sikret mot blant 
annet forurensning, støy og trafikkfare. Det skal ved utforming av reguleringsplan for 
eksempel tas hensyn til nødvendige trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser. 
Barn og unge skal ha varierte og egnede arealer i nærmiljøet til å utfolde seg til alle 
årstider. Arealene skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og legge til rette for samvær 
og interaksjon mellom barn, unge og voksne. Krav og retningslinjer for 
kriminalitetsforebyggende planlegging skal følges, noe som også berører barn og unges 
interesser. Kommuner og fylkeskommuner skal tilrettelegge for medvirkningsprosesser 
som involverer barn og unge i planarbeidet.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
Retningslinjene gjelder arealplanlegging og behandling av enkeltsaker. Den gjelder både 
ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende 
virksomhet. Kommuner anbefales å synliggjøre støy gjennom utarbeidelse av 
støysonekart, med gul og rød sone. Innenfor disse soner gjelder særlige retningslinjer for 
arealbruken. 
 
Det er retningslinjer for å begrense støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, som kan 
innarbeides i reguleringsbestemmelser eller som vilkår for rammetillatelser. Disse 
omfatter varslingsplikt av berørte naboer, støygrenser, tidsbegrensninger og avbøtende 
tiltak. 
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 
God arealplanlegging skal forebygge helseeffekter av luftforurensninger. Kommuner 
anbefales å kartlegge og synliggjøre luftkvaliteten, med gul og rød sone. Innenfor disse 
sonene gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. De viktigste kilder til 
luftforurensning er veitrafikk og vedfyring, men også andre kilder slik som industri kan 
bidra til lokale utfordringer. Det er luftforurensning i form av svevestøv og 
nitrogendioksid som beregnes. 
 
Alle reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning over de anbefalte grensene 
for svevestøv og nitrogendioksid skal omtale status og konsekvenser knyttet til 
luftforurensning. I områder hvor det er utarbeidet luftsonekart vil det generelt ikke være 
behov for ytterligere beregninger, med mindre det skal etableres virksomhet med 
vesentlige virkninger på luftkvaliteten. 
 
NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar 
Retningslinjene bygger på plan- og bygningslovens bestemmelser og teknisk forskrifts 
krav til sikkerhet mot flom og skred. Retningslinjene bør legges til grunn ved 
arealplanlegging i flom- og skredutsatte områder. NVE kan fremme innsigelser mot 
planer hvor flom- og skredfaren ikke er godt nok kartlagt og hensyntatt. 
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Fare knyttet til menneskeskapte terrenginngrep, slik som skjæringer, fyllinger, 
fundamentering, kulverter og lignende, knyttet til byggetomter og anlegg, må 
prosjekteres iht norske standarder. Slike forhold omfattes ikke av retningslinjene. Gir 
inngrepene økt fare for flom eller skred, må faremomentene likevel kartlegges og 
vurderes i samsvar med retningslinjene. 
 
Følgende veiledere gir utdypende veiledning i forbindelse med arealplaner: NVE-veileder 
7/2014 (kvikkleireskred) og NVE-veileder 8/2014 (skred i bratt terreng). 
 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 
Handlingsplanen er et styringsverktøy for å oppnå målsetningen om et universelt 
utformet samfunn, hvor alle får mulighet til å delta og bidra. Universell utforming gir en 
verdi både for den enkelte og for samfunnet. Universell utforming er god 
samfunnsøkonomi. 
 
Regionale planer/regionale planbestemmelser  
Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 
I regional planstategi for Buskerud 2017-2020 presenteres regionale utfordringer og 
hvilke spørsmål det er viktig å prioritere gjennom regional planlegging. 
 
Røyken har vært en av kommunene med størst befolkningsvekst, og det forventes en 
befolkningsvekst på over 30% i perioden 2016-2040. Røyken kommune har mye 
innflytting fra Asker og Bærum. 
 
Kommunen er blant de kommunene i Buskerud som kan forvente størst prosentvis vekst 
i aldersgruppen 76-85 år i perioden frem til 2025. 
 
Det er mange pendlere i Røyken kommune (utpendling), og personbil er det 
dominerende transportmiddel. 
 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 
Bærekraftig forvaltning av vannressurser skal bl.a. sikres gjennom at kommuner, 
fylkeskommuner og sektormyndigheter følger opp planen gjennom egne planer og 
vedtak. Bygging av boliger og næringsbygg gir økt behov for drikkevann og behov for 
bedre overvanns- og avløpsløsninger. Lokal overvannshåndtering med blågrønne 
strukturer blir viktig i årene som kommer. 
 
Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 
Samordnet areal- og transportplanlegging skal fremme bærekraftig vekst og utvikling i 
Buskerud. Planen angir felles mål og strategier innenfor innsatsområdene by- og 
stedsutvikling, arealbruk, transport og arealvern. 
 
Kommuneplan/kommunedelplan  
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 
Det er viktig å fortette i kommunens tettsteder, for å utnytte og styrke dagens 
tjenestetilbud, og bidra til en moderat befolkningsvekst. 
 
Det må i privat regi etableres en rekke sentrumsnære boliger egnet for eldre i, for å 
redusere hjemmetjenestenes bruk av tid på transport. 
 
Planleggingen av sentrumsnære boliger, hvor det finnes gode kollektivtilbud og et godt 
nett av gang- og sykkelveier, er også viktig i et miljøperspektiv. 
 
Nye boområder må fremme god folkehelse gjennom å tilrettelegge for bl.a. bruk av 
sykkel i hverdagen og tilrettelegging for at eldre skal være selvhjulpne. 
 
Kommunen vil særlig måtte prioritere veksten i Slemmestad og Spikkestad og legge opp 
til høy tetthet rundt sentrale knutepunkter. 
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Det må bygges og fortettes på en slik måte at bomiljøer sikres ren luft, gode solforhold, 
lave støynivåer, trygge og trivelige møteplasser, og lett adkomst til friområder og 
turområder. 
 
Forskning og erfaring viser at man oppnår best kriminalitetsforebygging ved å benytte et 
spekter av strategier og tiltak, derunder også planmessige og fysiske grep. 
 
Kommuneplanens arealdel (KPA) 
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA 2015-2027) vist som «eksisterende 
boligbebyggelse». 
 

 
Utsnitt fra KPA-plankart. Planområdet er vist med sort ring og rød pil. 
 
Utbyggingsavtaler - § 4 
Kommunen, grunneiere og utbyggere kan forhandle og inngå utbyggingsavtale når 
partene har gjensidig nytte av avtaleinngåelsen. 
 
Støy - § 5.5, m.fl. 
Før byggetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på ivaretagelse av støykrav og 
eventuelle støybegrensende tiltak. 
 
Lekeplasser og fellesarealer - § 5.6, 2. ledd 
Før det gis tillatelse til tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, skal eierforhold til, samt drift og 
vedlikehold av lekearealer være avklart. 
 
Barn og unge, kriminalitetsforebygging, folkehelse - §§ 6.1-6.3 
 
I alle reguleringsplaner skal det redegjøres for hensynet til barn og unge, 
kriminalitetsforebygging og folkehelse. 
 
VA-rammeplan - § 6.13 
I alle reguleringsplaner skal det inngå en VA-rammeplan. Rammeplanen skal vise 
prinsippløsninger for området, sammenhengen med overordnet hovedsystem og 
overvannshåndtering. 
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Overvann - § 6.14 
Overvann skal håndteres lokal, og innenfor hver enkelt planavgrensning. Ved regulering 
skal det utarbeides en plan for fordrøyning og overvannshåndtering. 
 
Arkitektur og visuelle kvaliteter - § 6.17 
Reguleringsplanlegging og byggetiltak skal tilføre nye kvaliteter og/eller opprettholde 
eksisterende særpreg og visuelle kvaliteter i området. 
 
Eksisterende bebyggelsesstruktur skal videreføres eller forbedres. 
 
Tiltak skal være terrengtilpasset. 
 
Tiltak skal videreføre stedets bygningsmessige karakter og ha gode bruksmessige, 
fysiske og estetiske egenskaper. Det skal være samspill mellom tiltakets og 
omkringliggende bygningers høyde, volum og materialbruk. 
 
Universell utforming - § 6.18 
Fellesarealer skal være universelt utformet med tilgjengelighet for alle. 
 
Tilgjengelig boenhet - § 6.19 
I byggeprosjekter som omfatter mer enn 3 nye enheter og ved regulering av ny 
bebyggelse skal minst 50 % av de nye boenhetene være utformet som tilgjengelige 
boenheter. 
  
Veg- og gatenorm - § 6.26 
Kommunens til enhver tid gjeldende veg- og gatenorm skal følges. 
 
MUA - § 7.4 
Arealer brattere enn 1:3 medregnes ikke i MUA. Minimum 50 % av uteoppholdsarealer 
på terrengnivå skal ha direkte sollys minst 5 timer ved vårjevndøgn. Uteoppholdsarealer 
på tak eller garasjeanlegg skal dimensjoneres for tilstrekkelig jorddybde for variert 
vegetasjon. 
 
Utearealer skal ikke ha støynivå over Lden 55 dB. 
 
Lekeplass - § 7.5 
Minimum 50 % av lekeplassen skal ha direkte sollys minst 5 timer ved vårjevndøgn. 
 
Ved regulering av mer enn fire boenheter skal lekearealer være tilpasset ulike 
aldersgrupper opp til 14 år. Det skal etableres sandkasse, lekeapparater og arealer for 
ballek, samt benker og lignende. 
 
Der det er mulig skal lekeareal ligge i tilknytning til annet grøntareal. Lekeareal skal ikke 
plasseres i umiddelbar nærhet til veiareal eller andre fareområder. 
 
Lekearealer skal ikke ha støynivå som overskrider Lden 55 dB. 
 
Boligkategori B2 - § 7.10 
Boligkategori B2 er konsentrert småhusbebyggelse, slik som rekkehus, kjedehus og 
flermannsboliger. 
 
Maksimal tillatt utnyttelse skal ikke overstige 30 % BYA. 
 
Maksimal tillatt gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter, over gjennomsnittlig 
planert terreng. 
 
Garasje skal ha maksimal gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 5 meter, over 
gjennomsnittlig planert terreng. 
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Minimum 200 m2 privat uteoppholdsareal (MUA) per boenhet, hvorav inntil 30 % kan 
løses på balkong/terrasse og minimum 70 % skal ligge på terrengnivå. 
 
Minimum 50 m2 felles lekeareal per boenhet, men minst 1.000 m2 totalt. 
 
Minimum to parkeringsplasser per boenhet, hvorav minst én i garasje. I tillegg er det 
krav om 0,3 gjesteplasser og 2 sykkelplasser per boenhet. 10% av gjesteplassene skal 
være HC-P. 
 
Boligkategori B3 - § 7.11 
Boligkategori B3 er blokkbebyggelse, slik som leilighetsbygg. 
 
Maksimal tillatt utnyttelse skal ikke overstige 35 % BYA. 
 
Maksimal tillatt gesims- og mønehøyde er 12 meter, over gjennomsnittlig planert 
terreng. Inntil 1/3 av bygningens grunnflate tillates med gesims 15 meter. 
 
Minimum 45 m2 MUA per boenhet. Inntil 50 % kan løses på balkong/terrasse, men alle 
boenheter skal ha minimum 10 m2 privat uteoppholdsareal i direkte tilknytning til bolig. 
Minimum 50 % av MUA skal ligge på terrengnivå. 
 
Minimum 15 m2 lekeareal per boenhet, men minst 1.000 m2 totalt. 
 
Parkeringskrav er 1 parkeringsplass og 1 sykkelplass per 1- og 2-roms, og 1,3 
parkeringsplasser og 2 sykkelplasser per 3-roms eller større. I tillegg er det krav om 0,2 
gjesteplasser per boenhet. 10 % av parkeringsplassene skal være HC-P. 
 
Kommunedelplan Slemmestad 
Veikryss mellom Odalsveien (stikkvei) og Odalsveien (hovedvei), som omfattes av 
planforslaget, omfattes også av Kommunedelplan Slemmestad, ikrafttredelsesdato 
01.12.2011. 
 
Veikrysset er delt mellom felt 2-N02 (næring og boliger Rortunet) og 2-O03 (offentlig 
helseinstitusjon) i KDP. 
 
KDP inneholder ingen bestemmelser som berører aktuelt planforslag. 
 
Områdereguleringsplan for Slemmestad 
Planområdet omfattes ikke av Områdereguleringsplan for Slemmestad. 
 
Gjeldende regulering  
Planområdet er regulert av Reguleringsplan for Odalsveien gnr 40 bnr 115, 137 og 172 
m.fl., ikrafttredelsesdato 12.05.2011. Det er denne planen som søkes opphevet og 
erstattet. 
 
I eksisterende reguleringsplan er planområdet regulert til boligformål med tilhørende 
anlegg. 
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Over: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. 
 
Innenfor planområdet tillates det oppført 28 boenheter, fordelt på blokkbebyggelse, 
konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Alle boligfelt har maksimal tillatt BYA = 27 %. 
 
Det er to arealer for lek, på til sammen 320 m2. 
 
Aktuelle politiske vedtak  
I kommunens referat fra oppstartsmøte er det vist til prinsippavklaring av 27.02.2017, i 
en tidligere planprosess hvor planområdet var tenkt regulert for inntil 75 boenheter, hvor 
formannskapet ga følgende føringer: 
 

a. Alle leiligheter skal ha gjennomgående planløsning. 
b. Krav til utearealer (MUA): Området skal opparbeides i tråd med kommuneplanens 

bestemmelser § 7.4 og 7.11.2. 
c. Krav til lekearealer: Lekeareal skal opparbeides i tråd med kommuneplanens 

bestemmelser § 7.5 og 7.11.3. 
d. Parkering skal løses under bakkeplan uten synlig fasade. 

 
Forslagsstiller er ikke kjent med at det foreligger øvrige politiske vedtak som er relevante 
for planarbeidet. 
 
Øvrige rammebetingelser  
Forslagsstiller er ikke kjent med at det foreligger noen relevante rammebetingelser for 
planarbeidet. 
 
Pågående planarbeid  
Forslagsstiller er ikke kjent med at det pågår andre reguleringssaker i nærområdet. 
 
Behov for konsekvensutredning 
Planinitiativet faller ikke inn under pbl. § 4-1 eller virkeområde for forskrift om 
konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). Planforslaget utløser ikke krav til 
planprogram eller konsekvensutredning. 
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Planinitiativet vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det 
bemerkes at det her er tale om regulering av et mindre areal som allerede er regulert til 
boligformål, og som ligger i et eksisterende boligområde. Det vises også til at tiltaket 
ikke omfattes av verken vedlegg I eller II til forskrift om konsekvensutredning. 
 

 

 

 



Dato: 29.04.2019      Vedlegg 3 
Sist endret: 04.12.2019  Planbeskrivelse 

 14 

3. Beskrivelse av planområdet  

 
Eierforhold 
Planområdet består av arealer innenfor eiendommene som vist nedenfor. 
 

 
 
Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver 

40/172 (hele) Odalsveien 42 Slemmestad Boligutvikling AS 

40/115 (hele) Odalsveien 46 Slemmestad Boligutvikling AS 

40/137 (hele) Odalsveien 44 Slemmestad Boligutvikling AS 

40/1 (deler av) (fortau/veiareal) Røyken kommune 

40/352 (deler av) (fortau/veiareal) Røyken kommune 

40/338 (deler av) (fortau/veiareal) Røyken kommune 

40/337 (deler av) (fortau/veiareal) Røyken kommune 

40/95 (deler av) Odalsveien 64 Rortunet AS 

40/328 (deler av) Odalsveien 60A, 60B og 
60C 

Rortunet Terrasse Borettslag 

40/368 (deler av) Kirkealleen 5 og 7 Røyken Eiendom AS 
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40/117 (deler av) (gårdsplass) Realsameie Odalsveien 35 A-
D, bestående av 
eiendommene gnr 40 /bnr 
340, 341, 342 og 343. 
Gnr 40/ bnr 340:  
Ingunn Hansen Skjæret, 
Trond Skjæret  
Gnr 40/ bnr 341:  
Sukhdev Singh, Gurjeet Kaur 
Thind 
Gnr 40/ bnr 342:  
Anette Brendryen, Lage 
Berger Jensen 
Gnr 40/ bnr 343:  
Berit Janjak, Vinko Janjak 

40/224 (deler av) Odalsveien 37 A-J Vestlia borettslag 

 
Beliggenhet, størrelse og bruk 
Beliggenhet 
Planområdet grenser til Slemmestad sentrum, ett av flere nærsentre i Røyken kommune. 
 
Planområdet består i hovedsak av tre boligtomter og veiarealer. 
 

 
Flyfoto av dagens situasjon, med tomtegrenser og planavgrensning. 
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Størrelse 
Planområdet er på ca. 9,6 daa over terreng (og ca. 1,8 daa under terreng). 
 
Bruk 
På de tre boligtomtene, Odalsveien 42, 44 og 46 (gnr. 40 bnr. 172/137/115) ligger det i 
dag tre eneboliger, samt noe sekundærbebyggelse som boder og garasjer. Det finnes 
ikke registrert bevaringsverdig bebyggelse på boligtomtene. 
 
Veiarealer innenfor planavgrensningen består i dag av deler av Odalsveien (stikkvei) og 
Odalsveien (hovedvei), samt veikrysset mellom disse. 
 
I det følgende vil Odalsveien (stikkvei) omtales som Odalsveien S og Odalsveien 
(hovedvei) omtales som Odalsveien H. Veikrysset mellom disse omtales i det følgende 
som Odalsveienkrysset. 
 
Omkringliggende områder/strøkets karakter 
Planområdet ligger i et etablert boligområde som grenser til sentrumsbebyggelsen med 
næring og offentlige formål langs Bøbekken. Boligområdet består av frittliggende 
småhusbebyggelse, med innslag av konsentrert småhusbebyggelse og mindre 
leilighetsbygg. 
 

 
 
 
Under følger en liste med omtrentlig reisetid til et utvalg offentlige og private tjenester:  
Skole og barnehage 

Slemmestad barneskole 9 min. gange / 2 min. sykkel  
Slemmestad ungdomsskole 13 min. gange / 6 min. sykkel  
Vollen ungdomsskole  15 min. sykkel / 6 min. bil / 15 min. buss  
Slemmestad barnehage  8 min. gange / 2 min. sykkel / 5 min. bil  
Kanvas barnehage  5 min. gange / 2 min. sykkel / 2 min. bil  
Furulia familiebarnehage 11 min. gange / 7 min. sykkel / 4 min. bil 
Morbergtoppen barnehage 18 min. gange / 11 min. sykkel / 3 min. bil  

Idrett og kultur  
Slemmestad idrettsforening 11 min. gange / 5 min. sykkel  
Slemmestad kirke  5 min. gange / 2 min. sykkel  
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Handel  
Matbutikk (Meny)  2 min. gange  
Rortunet kjøpesenter  6 min. gange / 2 min. sykkel  
Bensinstasjon (Automat 1) 1 min. bil  
Bensinstasjon (Circle K) 4 min. bil  

Kollektivtrafikk  
Odalsveien (buss)  3 min. gange  
Rortunet (buss)   2 min. gange  
Slemmestad brygge (ferge) 17 min. gange / 6 min. sykkel  
Asker stasjon (tog)  45 min. sykkel / 16 min. bil / 30 min. buss  
Heggedal (tog)   34 min. sykkel / 10 min. bil  

Tilgrensende områder  
Slemmestad sentrum  11 min. gange / 3 min. sykkel  
Kommune-/fylkesgrense 17 min. gange / 6 min. sykkel  
Vollen sentrum   18 min. sykkel / 6 min. bil  
Røyken sentrum   40 min. sykkel / 14 min. bil / 25 min. buss 
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Kart over nærområdet, med luftavstander (radius) 
 
Trafikk og veier 
Planområdet omfatter veiarealer. 
 
Veiarealer innenfor planavgrensningen består i dag av deler av Odalsveien S og 
Odalsveien H, samt krysset mellom disse. Planområdet omfatter også deler av gang- og 
sykkelvei langs Odalsveien H. 
 
Trafikkmengde 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse (vedlegg 13) i forbindelse med planarbeidet. 
Trafikkmengde for Odalsveien S er beregnet til ÅDT = 116. For Odalsveien H er 
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trafikkmengde beregnet til ÅDT = 700 for veistrekning vest for stikkvei og ÅDT = 530 for 
veistrekning øst for stikkvei. 
 
Fylkesveiene Sundbyveien og Slemmestadveien har betraktelig høyere ÅDT. Odalsveien 
H har også en langt høyere ÅDT fra rundkjøring og frem til innkjøring til Menytomten og 
Rortunet kjøpesenter. Disse veistrekningene ligger utenfor planområdet. 
 

 
Over: Beregnet ÅDT per idag (fra Trafikkanalyse, vedlegg 13). Odalsveien 42, 44 og 46 er sirklet inn. 
 
Veistandard 
Odalsveien H kan fra rundkjøring frem til avkjørsel til Odalsveien S klassifiseres som 
veitype S (Samlevei ÅDT <5000, i Røyken kommunes vei- og gatenorm 2011). Veibredde 
varierer fra 5,2-5,6 meter. Det ligger en separat 3 meter bred gang- og sykkelvei nord 
for Odalsveien H. Øst for avkjøring bytter veien funksjon til adkomstvei (veitype A) med 
direkte adkomst fra vei til eneboliger. 
 
Odalsveien S kan klassifiseres som veitype «Øvrig boliggate» i Statens vegvesens 
håndbok N100 (kapittel B6). Veien er en blindgate på 240 meter, med asfaltert bredde 
fra 3,8-4,5 meter. Veien har ingen fortau og det er ikke tilrettelagt med gangfelt for 
fotgjengere som skal krysse Odalsveien H over til gang- og sykkelvei nord for 
hovedveien. 
 
Vurderinger følger av trafikkanalyse (vedlegg 13), utarbeidet av A/STAB. Det vises til 
denne i sin helhet. 
 
Vassdrag/sjø/strandsone 
Planområdet ligger utenfor Kystlinjeplan Røyken kommune. 
Planområdet berører ikke Bøbekken. 
 



Dato: 29.04.2019      Vedlegg 3 
Sist endret: 04.12.2019  Planbeskrivelse 

 20 

Landskap og vegetasjon 
Odalsveien 42, 44 og 46 utgjør til sammen en vestvendt skråning, som går fra 
Odalsveien S oppover mot planområdets sydøstre langside (eiendomsgrenser mot 
Blåveisveien 1 og Ødegårdslia 41 og 43). Høyeste punkt er sydøstre hjørne av 
Odalsveien 46, der eiendomsgrenser mellom Odalsveien 46, Blåveisveien 1 og 
Blåveisveien 3 møtes i ett punkt. Følger man eiendomsgrensene mot Blåveisveien 1 og 
Ødegårdslia 41 og 43 nordøstover, går det en høy skjæring med blottlagt fjell, som 
gradvis avtar i høyde. Ved det (nord)østre hjørnet er skjæringen gått over i en bratt 
skråning hvor det ville være mulig, men ikke enkelt, å ta seg opp til fots. 
 

 
 
Det nordligste hjørnet av Odalsveien 42 utgjør det laveste punktet på de tre 
boligtomtene. 
 
De tre boligeiendommene utgjør samlet en bratt, kupert tomt som både skrår fra sydøst 
mot nordvest, men også fra syd mot nord. 
 
Tomten er bebygd, og er del av et etablert boligområde. Landskap og vegetasjon bærer 
preg av dette, med lav vegetasjon uten innslag av vill natur. Tomten er nylig ryddet for 
mindre trær, busker og kratt. Det er i dag ingen trær på tomten. Jordsmonnet består av 
et tynt vekstlag over fjell, som flere steder bryter gjennom og blottlegges som bart fjell. 
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Solforhold 
De tre boligtomtene Odalsveien 42, 44 og 46 utgjør en vestvendt skråning med lav 
omkringliggende bebyggelse. Solforholdene vurderes som gode, men naturlig fall mot 
vest og mot nord er ikke ideelt med tanke på soltilgangen vinterhalvåret, når solvinkelen 
er lav (solen står lavt på himmelen). Til gjengjeld har tomten en svært heldig orientering 
med tanke på kveldssol, og tomtens solforhold må helhetlig sett vurderes som gode.  
 
Områder med biologisk mangfold og naturverdier 
Det er ikke registrert naturverdier eller arter av forvaltningsinteresse innenfor 
planområdet, jf. kommunens karttjeneste. 
 
Det er avklart med arealplanlegger i kommunen at det ikke er nødvendig med 
naturtypekartlegging i forbindelse med plansaken. 
 
Eksisterende bebyggelse, estetikk 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av tre eneboliger med tilhørende 
sekundærbygg (boder, garasjebygg). Bebyggelsen er ikke registrert som kulturminner. 
 
I Odalsveien S ligger det eneboliger på den øvre siden av veien og mer konsentrert 
bebyggelse på den nedre siden av veien, med bl.a. flere rekkehus og et terrassert 
leilighetsbygg i fire etasjer. Boligbebyggelsen i Odalsveien S er flerfoldig, uten en 
enhetlig karakteristikk.  
 
Sydøst for Odalsveien S, på oversiden av skråningen, består bebyggelsen i hovedsak av 
frittliggende småhusbebyggelse (Blåveisveien og Ødegårdslia). 
 
På nedsiden av Odalsveien S går Sundbyveien (Fv6), med et mindre område med lav og 
utstrakt industribebyggelse. 
 
Nord for Odalsveien begynner sentrumsbebyggelsen langs Bøbekken, med bensinstasjon 
(Automat1), dagligvare (Meny), hjemmetjenesten, Rortunet, m.m. 
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Flyfoto av omkringliggende bebyggelse, med planavgrensning. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, jf kommunens karttjeneste. Vi 
viser også til uttalelse fra fylkeskonservator, datert 05.03.2019 (vedlegg 18.1). 
 
Grunnforhold  
Radon 
Planområdet ligger innenfor særlig høy aktsomhetssone i Nasjonalt aktsomhetskart for 
radon. Det vises til geoteknisk rapport fra Golder Associates AS, datert 29.03.2019 
(vedlegg 10). 
 
Løsmasser 
Planområdet ligger i all hovedsak på bart fjell og fjell med tynt eller usammenhengende 
løsmassedekke, jf miljøstatus.no (med data fra NGU). I kommunens karttjeneste er dette 
beskrevet som humusdekke / tynt torvdekke over berggrunn. Odalsveienkrysset ligger 
delvis på hav- og fjordavsetning, tykt lag. 
 
Planområdet ligger, med unntak av overnevnte veikryss, utenfor det området hvor det er 
mulighet for marin leire, jf. kommunens karttjeneste. Planområdet ligger imidlertid i sin 
helhet under den marine grensen. 
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Bergarter 
På den nedre halvdelen av tomten, i en parallell linje med Odalsveien S er det registrert 
berggrunn av skifer, karbonholdig, med konkresjoner av stinkkalk. På den øvre halvdelen 
av tomten er det registrert berggrunn av biotittgranitt, ensartet, massiv. (Data fra NGUs 
karttjeneste for bergarter.) 
 
Av geoteknisk utredning fremgår det at berggrunnen består av en moderat oppsprukket, 
finkornet granitt og en moderat oppsprukken leirskifer. Det vises til geoteknisk utredning 
utarbeidet av Golder Associates AS, datert 29.03.2019 (vedlegg 10).  
 
Infrastruktur (vei, vann, avløp, kommunikasjoner, offentlig og privat 
helse- og sosial)  
Sosial infrastruktur 
Reiseruter til skoler og barnehager 
 

 
Illustrasjon: Skolevei (gangavstander) 
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Illustrasjon: Reisevei til barnehager (gangavstander) 
 
Det er under 15 minutters gange eller ca. fem minutters sykkelvei til Slemmestad 
ungdomsskole. Det er gang- og sykkelvei langs hele reiseruten til ungdomsskolen, med 
noen krysninger over kjørevei eller utkjøringsfelt. 
 
Til Vollen ungdomsskole (Asker kommune) er det ca. 15 minutter sykkelvei 
Slemmestadveien (Fv165), med gang- og sykkelvei langs hele reiseruten. Reiseruten har 
krysninger over kjørevei eller utkjøringsfelt. 
 
Det er under ti minutters gange til barneskole og to barnehager. Slemmestad barneskole 
og Slemmestad barnehage kan nås til fots, ved å følge gang- og sykkelfelt langs 
Odalsveien (vestover) og Slemmestadveien (nordover). Reiseruten har flere krysninger 
over kjørevei eller utkjøringsfelt. Alternativt kan destinasjonene nås via Odalsveien 
(østover), Kirkealleen (nordover), langs Bøbekken (østover) og over gangbro. Denne 
reiseruten har færre krysninger over kjørevei eller utkjøringsfelt, men har ikke gang- og 
sykkelsti langs hele reiseruten. 
 
Til ytterligere to barnehager, Furulia og Morbergtoppen, er det mellom ti og tyve 
minutters gange. Disse har hovedsakelig reiserute langs veier som trafikkeres med bil, 
uten fortau. 
 
Helse 
Hjemmetjenesten ligger tvers over veien (Odalsveien H). 
På Slemmestad brygge ligger helsesenteret Legene på bryggen. 
 
Teknisk infrastruktur 
Kollektivtransport 
Fra de tre nærmeste busstopp, Odalsveien, Rortunet og Slemmestad, går følgende 
bussruter: 
 
Regionalbuss (#Ruter): 
250 Sætre – Slemmestad – Oslo bussterminal 
250E Slemmestad – Oslo bussterminal 
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250N Oslo bussterminal – Asker – Blakstad – Sætre (nattbuss) 
255E Sætre – Slemmestad – Oslo bussterminal 
260 Røyken – Sandvika – Ullevål stadion 
296 Asker – Heggedal – Torp - Rortunet 
 
Lokalbuss (Brakar): 
84 Røyken – Slemmestad 
88 Røyken – Hurum (skolebuss) 
 
Fra fergekai Slemmestad brygge går følgende ferger: 
 
Ferge (#Ruter): 
B20 Aker brygge - Slemmestad 
 
Vann og avløp 
Det ligger kommunalt driftet vannledning i Odalsveien H og opp Odalsveien S. 
Eksisterende bebyggelse på tomten er tilknyttet denne ledningen. 
 
Det ligger kommunalt driftet overvannsledning langs Odalsveien S. Eksisterende 
bebyggelse på tomten er ikke tilknyttet denne ledningen. 
 
Det ligger kommunalt driftet spillvannsledning (kloakk) i og langs Odalsveien S. 
Eksisterende bebyggelse på tomten er tilknyttet denne ledningen. 
 
Kraftledning 
Det står en strømmast inne på planområdet med luftstrekk til en strømmast utenfor 
planområdet. 
 
Gang- og sykkelveier 
Det er gang- og sykkelveier langs fylkesveiene Sundbyveien (Fv6) og Slemmestadveien 
(Fv165). Det er også gang- og sykkelvei fra krysset Slemmestadveien-Odalsveien, 
østover til og med Hjemmetjenesten Slemmestad. Det er også gang- og sykkelvei fra 
krysset Odalsveien-Kirkealleen, et stykke langs Kirkealleen i retning (men ikke helt frem 
til) broen over Bøbekken. Det er fortau/internvei langs Boligveien, fra gang- og sykkelfelt 
i Slemmestadveien, og frem til Slemmestad barneskole. Langs dette fortauet/internveien 
er det ikke langsgående biltrafikk, men krysninger i forbindelse med inn- og utkjøring til 
boliger i Boligveien. Det er også gang- og sykkelvei/fortau fra Slemmestadveien, langs 
Sundbyveien frem til rundkjøringen (ved Automat1, bensinstasjon), langs Evjetun (vei), 
før den fortsetter langs Bøbekken sydover, frem til den ender i Prestenga (vei). 
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4. Beskrivelse av planforslaget 

Reguleringsforslagets hovedidé, hovedgrep 
Boligbebyggelsen vil bestå av en rekke av seks kjedehus langs Odalsveien S og en rekke 
av tre leilighetsbygg i tre, fire og fem etasjer i bakkant. Kjedehusene har makshøyder 
som tillater at rekken består av identiske boliger naturlig plassert i det fallende terrenget. 
 
Felles lek- og utearealer vil ligge i rommet mellom kjedehus-rekken og leilighetsbygg-
rekken, samt mellom byggene. 
 
Både bebyggelse og lek-/utearealer følger tomtens skrående terreng. 
 
Biltrafikk avvikles i utkantene av boligområdet, med internvei for kjedehus langs 
Odalsveien S og innkjøring til underjordisk parkeringsanlegg ved det sydligste 
leilighetsbygget. På denne måten holdes rommet mellom bygningene bilfritt. 
 

 
Konseptskisse 
 
Illustrasjonsplan 

 
Over: Illustrasjonsplan 
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Planavgrensning  

 
Over: Planavgrensning vist over gjeldende planer i området. Lilla linje viser varslet planavgrensning ved 
kunngjøring. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
 
Utgangspunktet for foreslått planavgrensning er planområdet i eksisterende plan, 
Reguleringsplan for Odalsveien gnr 40 bnr 115, 137 og 172 m.fl., med ikrafttredelsesdato 
12.05.2011. 
 
Planavgrensningen er justert i forhold til eksisterende plan. Planavgrensningen er på ca. 
9,65 daa over terreng og ca. 1,8 daa under terreng. 
 
Reguleringsformål og arealoversikt  
Arealformål Sosikode Offentlig/felles/annen 

eierform (privat) 
Konsentrert småhusbebyggelse 1112 Annen eierform 
Blokkbebyggelse 1113 Annen eierform 
Garasjeanlegg 1119 Annen eierform 
Renovasjonsanlegg 1550 Felles 
Lekeplass 1610 Felles 
Kjøreveg 2011 Offentlig/felles 
Fortau 2012 Offentlig 
Gang-/sykkelveg 2015 Offentlig 
Gangveg/gangareal/gågate 2016 Felles 
Annen veggrunn – Grøntareal 2019 Offentlig/felles 

 
Utnyttelse, høyde  
Grad av utnytting og høyder beregnes ut ifra veileder H-2300 B - Grad av utnytting. 
 
Maksimal grad av utnytting: 
Bygg A-C: maksimalt 460 m2 BYA. 
Bygg D-F: maksimalt 460 m2 BYA. 
Bygg G: maksimalt 250 m2 BYA. 
Bygg H: maksimalt 250 m2 BYA. 
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Bygg I: maksimalt 250 m2 BYA. 
 

 
Illustrasjon over: Byggegrenser er romsligere enn faktisk tillatt BYA, slik at planen er 
fleksibel nok til at det kan gjøres mindre justeringer av plasseringer av byggene. 
 
Tillatt antall boenheter: 
Det tillates totalt 28 enheter, fordelt på seks enheter i konsentrert småhusbebyggelse og 
22 enheter i blokkbebyggelse. 
 
Maksimalt tillatte høyder: 
Bygg A-C (konsentrert småhusbebyggelse): k+35,0. 
Bygg D-F (konsentrert småhusbebyggelse): k+31,0 / k+32,0 / k+33,0 
Bygg G (blokkbebyggelse): k+45,5 / k+47,0. 
Bygg H (blokkbebyggelse): k+42,5 / k+44,0. 
Bygg I (blokkbebyggelse): k+40,0 / k+41,5. 
 
Den største høyden for hvert av leilighetsbyggene gjelder heisoppbygg, mens den laveste 
høyden gjelder bygget for øvrig. Det er tatt inn en planbestemmelse om at heisoppbygg 
skal være tilbaketrukket fra fasade, og ligge innenfor parapet. 
 
I Formannskapets prinsipputtalelse av 2017, beskrevet i kapittel 2, underkapittel 
«Aktuelle politiske vedtak», presiseres det at høyder for blokkbebyggelse skal være i 
henhold til KPA § 7.11.2. 
 
Dette kravet oppfylles ikke i illustrasjonsprosjektet. Planforslaget stiller derfor andre 
høydekrav for deler av blokkbebyggelsen enn KPA. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
(Grad av utnytting) 
I denne planen er det vurdert som mest hensiktsmessig å angi maksimal grad av 
utnytting i kvadratmeter BYA for planlagt bebyggelse, fremfor i %BYA eller %BRA. 
Høydebegrensninger i plankart regulerer høydene. 
 
De to boligfeltene BKS og BBB, som rommer henholdsvis Bygg A-F og Bygg G-I, deler 
felles lek- og uteoppholdsarealer. Terreng og andre praktiske forhold gjør det 
hensiktsmessig å legge det største lekearealet nært opptil BKS. Dette gir felt BKS et 
mindre areal, og felt BBB et større areal, uten at dette har noen praktisk betydning for 
beboernes bruk av utearealene. Dersom utnyttelse skulle angis i %BYA eller %BRA for 
feltene BKS og BBB, ville dette gi et uforholdsmessig lavt prosenttall for BBB og 
tilsvarende høyt for BKS. Det er i tillegg regulert inn arealformål som kunne vært 
inkludert i formålet boligbebyggelse, men som er valgt regulert som egne formål, noe 
som gjør boligformålsfeltene BKS og BBB i planen uforholdsmessig små i forhold til reell 
situasjon. 
 
For å unngå en eventuell uheldig presedensvirkning av å lage en reguleringsplan som 
viser en lav %BYA for blokkbebyggelse og høy %BYA for konsentrert småhusbebyggelse, 
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mener vi derfor det mest hensiktsmessige er å angi grad av utnytting i BYA, fremfor 
%BYA eller annen prosentberegning. 
 
I henhold til KPA § 7.10.1 og § 7.11.1 skal maksimal grad av utnytting ikke overstige 30 
% BYA for konsentrert småhusbebyggelse eller 35 % BYA for blokkbebyggelse. 
 
Samlet utgjør boligområdet, dvs felt BKS og BBB samt andre felt omringet av disse 
feltene, ca. 6.390 m2. Det tillates 920 m2 BYA konsentrert småhusbebyggelse, og 750 m2 
BYA blokkbebyggelse. Samlet utgjør dette 1.670 m2, eller 26,1 % av boligområdets 
samlede areal. Dermed ligger grad av utnytting med god margin innenfor 
kommuneplanens føringer. 
 

 
Over: Samlet areal av boligområdet (ca. 6.390 m2) vist i gult, over plankart. 
 
(Høyder) 
KPA § 7.11.2 sier bl.a. at maksimal gesims- og mønehøyde innenfor boligkategori B3 
(blokkbebyggelse) skal være 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng, men at inntil 
1/3 av bygningens grunnflate kan være maksimalt 15 meter. I Formannskapets 
prinsipputtalelse av 2017 (redegjort for i kapittel 2, underkapittel «Aktuelle politiske 
vedtak») er det vist til denne bestemmelsen. 
 
Planforslaget er ikke i henhold til høydebestemmelsen i KPA § 7.11.2, som bl.a. sier at 
maksimal gesims- og mønehøyde innenfor boligkategori B3 (blokkbebyggelse) skal være 
12 meter over gjennomsnittlig planert terreng, men at inntil 1/3 av bygningens 
grunnflate kan være maksimalt 15 meter. 
 
Forslagsstiller mener det er gode grunner til at KPA avvikes på dette punkt. 
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I gjeldende regulering er maksimal tillatt høyde k+45,0 og k+42,0 for en større, 
sammenhengende blokkbebyggelse. Dette er ment å tillate henholdsvis fem og fire 
etasjer. Størsteparten av blokkbebyggelsen tillates med høyde k+45,0. Gjeldende plan er 
dermed heller ikke i samsvar med KPA § 7.11.2. 
 
Den nye planen bygger i stor grad videre på gjeldende plan, og erstatter denne. 
Utbygger har gjennom gjeldende regulering en berettiget forventning om utnyttelse av 
tomten, og at kommunen ikke krever reduksjon i antall boenheter, etasjeantall, etc. Slike 
krav ville etter plankonsulents syn kun være et insentiv for utbygger om å utvikle tomten 
etter gjeldende regulering fremfor å omregulere tomten. Plankonsulents syn er at 
gjeldende regulering er uheldig på flere vis, og at et slikt utfall verken ville gagne 
kommunen eller naboer. 
 
I planforslaget er blokkbebyggelsen delt opp i mindre volumer, hvorav ett er ca. 15 
meter, ett er ca. 12 meter og ett er ca. 10 meter. Det vil si henholdsvis fem, fire og tre 
etasjer. Dette gir en mer åpen bebyggelse og bedre boenheter enn hva gjeldende 
regulering legger opp til. Det laveste leilighetsbygget (tre etasjer) erstatter 
tomannsbolig/to eneboliger og tre kjedehus/rekkehus i gjeldende regulering. 
 
På grunn av strengere tekniske krav er det imidlertid nødvendig å øke maksimalt tillatte 
høyder med 0,5 meter i forhold til gjeldende regulering, for å tillate det samme 
etasjeantall. Økningen er beskjeden og kun av hensyn til tekniske krav, ikke for å øke 
himlingshøyde i leiligheter, eller lignende. 
 
Planforslaget regulerer også plassering og høyder på heisoppbygg, som tillates inntil 1,5 
meter høyere byggene for øvrig. Det er gitt en planbestemmelse om at heisoppbygg skal 
være tilbaketrukket fra fasade og ligge innenfor parapet. Høyder på heisoppbygg ansees 
derfor ikke å være i strid med KPA § 7.11.2, ettersom denne kun angir høyder langs 
fasade. 
 
I gjeldende regulering er konsentrert småhusbebyggelse, inntil ni enheter, regulert til 
maksimal tillatt høyde k+34,55 og k+32,0. Dette er ment å tillate to etasjer pluss sokkel. 
Disse høydene tar ikke tilstrekkelig hensyn til at terrenget faller jevnt langs hele dette 
partiet. Ny regulering vil tillate seks enheter, med maksimalt tillatte høyder mellom 
k+31,0 og k+35,0 for å hensynta terrengets naturlige fall. På denne måten kan rekken 
med konsentrert småhusbebyggelse oppføres med like enheter som plasseres naturlig i 
terrenget. 
 
Rekkefølgekrav 
Rekkefølgekrav for igangsettingstillatelse: 

• ny trasé for strømkabel gjennom planområdet skal være avklart med netteier 
• miljøoppfølgingsplan skal foreligge 
• sikring av bergskjæring skal være gjennomført 
• plan for bygge- og anleggsfasen skal foreligge 

 
Rekkefølgekrav for ferdigattest, generelt: 

• o_SKV2-3 skal være opparbeidet 
• f_SKV2 skal være opparbeidet 
• o_SF skal være opparbeidet 
• o_SVG1-6 og f_SVG1-3 skal være opparbeidet 
• fordrøyningsmagasin skal være opparbeidet 
• sluttbefaring av stabilitet og skredfare skal være gjennomført 

 
Rekkefølgekrav for ferdigattest, BKS: 

• f_BLK1 og 2 skal være opparbeidet 
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• f_BRE skal være opparbeidet 
• f_SKV3 skal være opparbeidet 
• f_SVG4 skal være opparbeidet 

 
Rekkefølgekrav for ferdigattest, BBB: 

• BG skal være opparbeidet 
• f_BLK1-4 skal være opparbeidet 
• f_BRE skal være opparbeidet 
• f_SKV4 skal være opparbeidet 
• f_SGG skal være opparbeidet 
• f_SVG5-7 skal være opparbeidet 

 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Rekkefølgekravene sikrer at nødvendig dokumentasjon og sikring er på plass før arbeidet 
settes i gang, og at nødvendig infrastruktur og lekeareal er på plass før ferdigattest. 
 
 
Estetikk og utforming 
Kjedehus skal utføres i stående trekledning i en dempet naturfarge som føyer seg inn i 
terreng og omgivelser. Leilighetsbyggene skal utføres i liggende trekledning i en dempet 
naturfarge eller i tegl i dempet farge. Alle kjedehusene skal utføres i samme 
fasademateriale og fargenyanse. Også leilighetsbyggene skal utføres i samme 
fasademateriale og fargenyanse, men ikke samme fargenyanse som kjedehusene. Andre 
konstruksjoner skal så langt det er mulig gis materialitet og farger som harmoniserer 
med boligbebyggelsen. 
 
Vinduer, dører og rekkverk skal gis samme mørkegrå fargenyanse innenfor hele 
planområdet. 
 
Bygninger, anlegg og utearealer skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet både i 
form, løsninger, materialer og vegetasjon. De skal utformes slik at de samspiller både 
estetisk og bruksmessig. 
 
I Formannskapets prinsipputtalelse av 2017, som redegjort for i kapittel 2, under 
«Aktuelle politiske vedtak», er det uttalt at alle leiligheter skal ha gjennomgående 
planløsning». I planforslaget er det tatt inn en reguleringsbestemmelse om at det ikke 
tillates ensidige boenheter, men det er ikke stilt krav om gjennomgående boenheter. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Reguleringsbestemmelser inneholder estetiske krav og føringer, for å sikre harmoni og 
helhet i prosjektet og i forholdet til omkringliggende bebyggelse. 
 
Det er valgt naturlige og dempede fargenyanser for at prosjektet skal innordne seg 
eksisterende bebyggelse i området, fremfor å skille seg markant ut, fra eksisterende 
bebyggelse i området. Tre er valgt som dominerende fasadematerial ettersom det meste 
av boligbebyggelsen i nærområdet er trebebyggelse. 
 
For å imøtekomme formannskapets prinsipputtalelse, er det i reguleringsbestemmelser 
tatt inn en bestemmelse om at det ikke tillates ensidige leiligheter, men det er ikke tatt 
inn krav om at alle leiligheter skal være gjennomgående. Forbud mot ensidige boenheter 
er et nokså vanlig krav i reguleringsplaner, og i en del tilfeller et fornuftig krav. De aller 
fleste leilighetene i illustrasjonsprosjektet er også gjennomgående leiligheter, men i 
førsteetasje er det på grunn av inngangspartier noen leiligheter som ikke er 
gjennomgående. Forslagsstiller vurderer føringen om krav til «gjennomgående 
leiligheter» som et uvanlig krav. Det foreligger etter forslagsstillers syn gode grunner til å 
ikke tillate ensidige leiligheter, men kan ikke se at det foreligger noen gode grunner for 
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at det skal kreves at alle leiligheter er gjennomgående. Et slikt krav lar seg også 
vanskelig kombinere med nødvendigheten av felles inngangsparti i byggenes 
førsteetasje. Av denne grunn avviker planforslaget med prinsipputtalelsen på dette 
punkt, men det er tatt hensyn til hva forslagsstiller oppfatter som den bakenforliggende 
målsetningen med uttalelsen, og har tatt inn et forbud mot ensidige leiligheter i 
planbestemmelsene. 
 
Landskapstilpasning og fjernvirkning 
Leilighetsbygg tillates oppført i tre, fire og fem etasjer, med fem etasjer der 
bakenforliggende terreng er høyest og med fallende etasjeantall i takt med fallende 
terrenghøyder. Kjedehus tillates høydeplassert i forhold til naturlig fallende terreng langs 
Odalsveien S, og i to etasjer pluss sokkeletasje slik det faller seg naturlig for typologien 
konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Reguleringsbestemmelser inneholder estetiske krav og føringer, for å sikre harmoni og 
helhet i prosjektet og i forholdet til omkringliggende bebyggelse. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Sett fra avstand ligger kjedehusene naturlig plassert i forhold til terrenget og stigning på 
Odalsveien S, og leilighetsbyggene ikke over den bakenforliggende terrengskråning 
(bergskjæring). Bebyggelsen endrer dermed ikke silhuetten av landskapet. Regulerte 
material- og fargevalg bidrar også til å sikre harmoni og helhet i prosjektet og at dette 
innordner seg den eksisterende bebyggelse. 
 
 
Kjøreadkomst og veiløsninger  
Boligområdet kobles på Odalsveien S via én felles avkjørsel (f_SKV2) helt sør i 
planområdet. Avkjørselen fra Odalsveien S er felles med naboeiendommene Odalsveien 
48 og 50. 
 
Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS) får kjøreadkomst fra felles avkjørsel og via en 
internvei (f_SKV3) som løper langs stikkveien. Fra internveien har hvert av de seks 
boenhetene innkjøring til sine private garasjer/carporter. 
 
Internveien er smal, med en regulert bredde på 3,5 meter, og er kun ment for 
privatbiladkomst til kjedehusene (konsentrert småhusbebyggelse). Det følger av 
trafikkanalysen (vedlegg 13) at internveier kun bør ha ett kjørefelt for å sikre lav 
hastighet. 
 
For å unngå at snø veltes over i grøft til Odalsveien S ved brøyting av internvei, er det i 
forslag til planbestemmelser stilt krav om at enten støttemur til internvei føres opp med 
kant over veibane, eller at rekkverk over støttemur til internvei gis tett utførelse nederst. 
I tillegg vil forhager til konsentrert småhusbebyggelse kunne benyttes til snøopplag. 
 
Blokkbebyggelse (felt BBB) får kjøreadkomst fra felles avkjørsel og via en internvei 
(f_SKV4) som går opp til den sørligste blokka i BBB. Denne internveien er også 
adkomstvei for renovasjonsbil, utrykningskjøretøyer, m.m. Internveien ender i en 
gårdsplass, med nedkjørsel til parkeringsanlegg under blokkbebyggelsen, 
gjesteparkeringsplasser på terreng, snuareal for nyttekjøretøy, samt oppstillingsplass for 
renovasjonsbil for tømming av felles renovasjonsløsning. Fra gårdsplass er det også 
kjørbar gangvei (f_SGG) inn til de felles utearealene, med oppstillingsplass for brannbil. 
Videre forbi oppstillingsplass for brannbil er det kjørbar rampe rundt det midterste 
leilighetsbygg, med snuareal mellom det midterste og det sydligste leilighetsbygg, på 
nivå med leilighetsbyggenes inngangsplan (over underjordisk parkeringsanlegg). Forbi 
gårdsplass skal det kun unntaksvis være biltrafikk, slik som ved brann- og redning, 
ambulanse eller ved inn- og utflytting (flyttebil). 
 
Kjørbare gangarealer skal etableres med et annet dekkemateriale enn på gårdsplass, og 
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det skal være en innsnevring i overgangen mellom gårdsplass og de kjørbare 
gangarealer. Dette skal klart indikere at det kun unntaksvis skal være motorisert trafikk 
inne på de kjørbare gangarealer, og at slik ferdsel skal skje på de gåendes premisser, 
uten at det er behov for fysisk hindring (bom, e.l.). 
 
Den strekning av Odalsveien S som omfattes av planen, oppgraderes og det etableres 
fortau. Det gjøres ikke endringer på Odalsveien H, med unntak av krysset mellom 
Odalsveien H og Odalsveien S. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Valgte veiløsninger er valgt for å holde biltrafikk til boligområdets ytterkanter, og ha et 
indre boligområde som i det daglige er bilfritt. For å ivareta krav til brann/redning, inn- 
og utflytting, m.m., er det likevel mulig å kjøre opp til leilighetsbyggenes inngangsplan, 
men da på en kjørbar gangvei, og det stilles krav i reguleringsbestemmelser om at 
overgangen fra bilvei til kjørbar gangvei skal være synlig og intuitiv. 
 
Oppgradering av Odalsveien S er en videreføring av krav i eksisterende reguleringsplan. 
Fortau føres noe lenger opp i Odalsveien S enn i eksisterende plan, etter ønske fra 
kommunen. 
 
For spesifikasjoner omkring renovasjon, nedkjøring til parkeringsanlegg, etc, viser vi til 
vedlagte veitegninger og notat fra veikonsulent (vedlegg 6). 
 
Trafikk  
Trafikkmengde 
For Odalsveien S forventes trafikkmengde å øke fra ÅDT=116 til ÅDT=216. Hovedsakelig 
vil trafikkøkningen gjelde frem til de to innkjøringene for de nye boligene. Per i dag er 
det 26 boliger som har Odalsveien S som adkomstvei, mens dette økes til 54 boliger når 
foreslått plan realiseres. 
 
For Odalsveien H vest for Odalsveienkrysset, forventes trafikkmengde å øke fra ÅDT=700 
til ÅDT=812. 
 
Beregninger følger av trafikkanalyse utarbeidet av A/STAB (vedlegg 13). 
 
Veistandard 
Odalsveien S reguleres oppgradert til veiklasse B2 med fortau i Røyken kommune sin 
vei- og gatenorm, i henhold til anbefaling fra trafikkonsulent. Dette er et avvik fra 
Røyken kommunes veg- og gatenorm. Etter retningslinjer i Røyken kommunes veg- og 
gatenorm skulle Odalsveien S vært oppgradert til veiklasse A med fortau. 
 
Forskjell mellom veiklasse B2 med fortau og veiklasse A med fortau er at kjørefelt 
reguleres med bredde 4 m fremfor 5 m. 
 
Det vises til trafikkanalyse utarbeidet av A/STAB, revisjon 2, sist revidert 02.12.2019 
(vedlegg 13). 
 
Felles avkjørsel og internvei til felt BBB er i tråd med veg- og gatenorm. Kravene til 
veiklasse B1 er lagt til grunn for internvei til felt BBB, men med noe utvidet veibredde for 
å legge til rette for brannbil og renovasjonsbil. 
 
Krav til veiklasse B1 er også lagt til grunn for internveien til felt BKS, men denne avviker 
fra normen når det gjelder reguleringsbredde og dimensjonerede kjøretøy.  
 
Avstand fra midt vei til byggegrenser er for internvei til BKS og til en viss grad for 
internvei til BBB mindre enn det vegnormen anbefaler.  
 
Se mer grundig redegjørelse for dette i vegtegninger med notat (vedlegg 6).  
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Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Det er flere grunner til at det er valgt veiklasse B2 med fortau fremfor veiklasse A med 
fortau slik kommunens veg- og gatenorm anbefaler. 
 
Man er svært nær grensen for antall boenheter hvor veg- og gatenormen anbefaler 
veiklasse B2. Ifølge Røyken kommunes vei- og gatenorm skal det for boligområder med 
mer enn 50 boliger benyttes veiklasse adkomstvei (A). Etter realisering av boenheter i 
planforslaget, vil det være 54 boenheter som har Odalsveien S som adkomstvei. Dette er 
fire enheter mer enn veinormen anbefaler for veiklasse B2. 
 

 
Illustrasjon over: Veiklasse A, fra Røyken kommunes veg- og gatenorm. 
 
Forskjellen mellom veiklasse B2 med fortau og veiklasse A med fortau er at kjørefelt blir 
4 meter i stedet for 5 meter. Tverrprofilen av Odalsveien S i planforslaget blir dermed likt 
illustrasjonen ovenfor, med unntak av bredde på kjørefelt som blir 4 meter. 
 
Vei og fortau i gjeldende regulering har en veiprofil som samsvarer godt med veiklasse 
B2 i gjeldende versjon av Røyken kommunes veg- og gatenorm. 
 
Det bratt skrående terrenget på prosjekttomten vanskeliggjør plassering av vei og fortau 
lengre østover enn vist i planforslaget. Plasseringen er lagt så langt øst som mulig, og 
ligger litt lengre øst enn i gjeldende regulering, i et forsøk på å minimere ulemper for 
naboer. Ettersom veistrekningen må møte eksisterende veiarealer både i nord og syd, 
legger også dette føringer for plasseringen. Dersom veistrekningen skulle reguleres til 
veiklasse A med fortau ville dette lagt beslag på større arealer på tilgrensende 
nabotomter. Det er kommet klare tilbakemeldinger fra naboer om at de ikke ønsker å 
avgi areal til ny vei. 
 
I planforslaget er det i hovedsak kommunale veitomter som berøres av oppgraderingen 
av vei, men fordi veitomtene har ujevn geometri er det ikke mulig å kun benytte 
kommunal veigrunn og forslagsstillers grunn til å regulere og oppgradere vei. Det er 
imidlertid svært begrensede arealer på tilstøtende eiendommer som berøres. Ved 
regulering til veiklasse A med fortau ville inngripen på naboeiendommer imidlertid bli 
langt større. 
 
Med veiklasse B2 sikres nye og nåværende beboere langs Odalsveien S en oppgradert 
kjørevei og et nytt fortau for sikker ferdsel, uten at dette legger beslag på store arealer 
fra naboeiendommer. 
 
Trafikkonsulent (A/STAB) har i trafikkanalyse til plansaken etter en helhetsvurdering 
konkludert med en anbefaling om at det reguleres veiklasse B2. Trafikkonsulent 
anbefaler også at fortau legges til vestsiden av Odalsveien S, for å redusere antall 
krysningspunkter. Med fortau langs vestsiden er det kun nødvendig med et 
krysningspunkt der fortau avsluttes i nord. 
 
Det vises til trafikkanalysen i sin helhet (vedlegg 13). 
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Forslagsstiller bemerker også at veikonsulent (Stener Sørensen AS) anbefaler veiklasse 
B2 fremfor A. 
 
Internveien til felt BKS oppfyller breddekravet til normens veiklasse B1 med hensyn til 
kjørebane og skuldre, men ikke normens krav om grøfter. Veitegninger og veinotat viser 
imidlertid at drenering og snølagring, samt inn- og utkjøring vil være tilfredsstillende.      
 
 
Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier  
Planområdet omfatter hensynssone for fri sikt, i Odalsveienkrysset. 
 
Reguleringen omfatter også regulering og opparbeidelse av oppgradert veistandard på en 
del av Odalsveien S. Dette omfatter også regulering og opparbeidelse av et nytt fortau 
langs veistrekningen. 
 
Trafikkonsulent vurderer, på bakgrunn av Statens vegvesens håndbok N100, at det ikke 
er nødvendig å etablere gangfelt over Odalsveien H. Det anbefales likevel at myke 
trafikanter henvises til å krysse hovedvei på ett bestemt sted, for å unngå flere 
krysningspunkter. Det vises til trafikkanalysen i sin helhet (vedlegg 13). 
 
På bakgrunn av trafikkonsulentens anbefaling er det i planbestemmelser tatt inn en 
bestemmelse om at fotgjengere skal henvises til ett krysningspunkt for å krysse 
Odalsveien H, ved at fortau utføres med nedsenket kantstein der fortau avsluttes mot 
hovedveien. 
 
Nord for Odalsveien H reguleres det gang- og sykkelvei. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Oppgradering av Odalsveien S er en videreføring av krav i eksisterende reguleringsplan, 
men med noe endret plassering og etter gjeldende veg- og gatenorm. Fortau føres noe 
lenger opp i Odalsveien S enn i eksisterende plan, etter ønske fra kommunen. 
 
Det følger av trafikkanalyse at det på grunn av antall fotgjengere ikke er nødvendig å 
etablere gangfelt over Odalsveien H. Myke trafikanter bør imidlertid henvises til å krysse 
veien på et bestemt punkt. Denne anbefalingen følges opp med en planbestemmelse. 
 
På nordsiden av Odalsveien H går det i dag en separat gang- og sykkelsti. Vest for 
Odalsveienkrysset løper gang- og sykkelvei parallelt med Odalsveien H. Øst for 
Odalsveienkrysset svinger gang- og sykkelveien bort fra Odalsveien H, og splittes i to 
retninger. Situasjonen samsvarer ikke med gjeldende reguleringsplaner i området. Flere 
tilstøtende reguleringsplaner legger opp til en sammenhengende gang- og sykkelvei som 
løper parallelt med Odalsveien H frem til Kirkealleen. 
 
Slik forslagsstiller har forstått kommunen, er det ønskelig å sikre muligheten for en 
eventuell fremtidig opparbeidelse av gang- og sykkelvei helt frem til Kirkealleen. For ikke 
å avvike fra den faktisk opparbeidede gang- og sykkelvei, er deler av denne tatt inn i 
planen, og det er i plankartet tegnet inn en påkobling av fremtidig gang- og sykkelvei. 
 
Dagens faktiske situasjon og dagens regulerte planer er vist nedenfor. For tiltenkt løsning 
vises det til planforslagets plankart (vedlegg 1). 
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Over (venstre): Regulert situasjon i dag. Over (høyre) Faktisk situasjon i dag. 
 
Fortsettelsen av, eller påkoblingen til, eksisterende gang- og sykkelvei nord for 
Odalsveien H er en samordning mellom faktisk situasjon og regulert situasjon, for å sikre 
kommunens mulighet til å fortsette gang- og sykkelvei frem til Kirkealleen. 
 
Internt i boligområdet vurderer vi at lav hastighet, oversiktlig situasjon og lav 
trafikkmengde gjør at det er tilfredsstillende at alle trafikanter deler samme veiareal. Se 
også trafikkanalyse (vedlegg 13).  
 
VA-anlegg 
Reguleringsplanen vil ikke ha særskilte bestemmelser for VA-anlegg. 
 
I forbindelse med plansaken er det imidlertid utarbeidet VA-rammeplan og 
overvannsplan. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Prinsippet lagt til grunn for overvannshåndtering er at avrenning fra området ikke skal 
belaste området mer enn dagens situasjon. 
 
Utbyggingen vil øke avrenningshastigheten fra området, og utløser behov for fordrøyning 
av overvann før utslipp til resipient. Det er satt av tre områder til fordrøyningsmagasin. 
Magasinene får regulatorkummer slik at påslipp til kommunal overvannsledning kan 
reguleres i henhold til kommunens krav.  
 
Parkering til bil og sykkel  
Blokkbebyggelse får bil- og sykkelparkering i underjordisk parkeringsanlegg under de tre 
leilighetsbyggene. Nedkjøring fra felles gatetun ligger rett syd for det sydligste 
leilighetsbygget. I tillegg tillates det tre parkeringsplasser på terreng i tilknytning til 
gårdsplass. Krav til parkering i gjeldende KPA er gjengitt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Krav til parkering for konsentrert småhusbebyggelse skal løses ved carporter/garasjer, 
med plass til to personbiler og to sykler. Det skal være plass til gjesteparkering foran 
individuelle garasjer/carporter, uten at dette forhindrer øvrig trafikk. Krav til parkering i 
gjeldende KPA er gjengitt i reguleringsbestemmelsene, med unntak av valgt løsning med 
gjesteparkering foran garasjer/carporter fremfor separat, felles gjesteparkering. 
 
I Formannskapets prinsipputtalelse av 2017 står det at parkering skal løses under 
bakkeplan uten synlig fasade. Dette er ivaretatt for blokkbebyggelsen med felles 
parkeringsanlegg, med unntak av at det tillates tre gjesteplasser på terreng utenfor 
parkeringsanlegget. For konsentrert småhusbebyggelse er det individuelle 
carporter/garasjer, som ikke følger denne føringen. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
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For blokkbebyggelse er parkeringskravet i KPA 1,3 P-plasser og 2 sykkelplasser per enhet 
større enn 2-roms, og 1,0 P-plass og 1 sykkelplass per enhet mindre eller lik 2-roms. I 
tillegg er det krav om 0,2 gjesteplasser per enhet, hvorav 10 % skal være HC-P. 
 
Reguleringen tillater inntil 22 enheter i blokkbebyggelse. I illustrasjonsprosjektet er to 
enheter 1/2-roms, mens de resterende 20 enheter er større enn 2-roms. I tillegg 
kommer krav om gjesteparkering. Dette gir et samlet parkeringskrav på 31 P-plasser, 
hvorav 4 skal være HC-P, samt 42 sykkelplasser. 
 
Illustrasjonsprosjektet viser en parkeringskjeller med 31 P-plasser, hvorav 3 er HC-P. I 
tillegg er det tre P-plasser rett utenfor nedkjøring til P-kjeller, hvorav én er HC-P. 
Dermed er parkeringskrav for blokkbebyggelse oppfylt. 
 
For konsentrert småhusbebyggelse er parkeringskravet i KPA to P-plasser per enhet, 
hvorav minimum én er i garasje. Det er i tillegg krav om to sykkelplasser per enhet. I 
tillegg er det krav om 0,3 gjesteplasser per enhet, hvorav 10 % skal være HC-P. 
 
For konsentrert småhusbebyggelse viser illustrasjonsprosjektet individuelle garasjer med 
to P-plasser, samt plass til sykkelparkering. Det er plass til besøkende biler foran hver 
garasje. Fremfor å etablere separat gjesteparkeringsplass med to P-plasser, hvorav én er 
HC-P, vurderes det at gjesteparkering skal skje foran hver boenhets individuelle garasje. 
Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at det skal være plass til slik gjesteparkering, 
uten at øvrig trafikk hindres. Det vurderes at det ikke er praktisk behov for separat 
gjesteparkering, og at det ikke er ønskelig å etablere mer overflateparkering enn 
nødvendig, når dette arealet i stedet kan benyttes til rekreasjonsformål. 
 
Forslagsstiller mener at formålet bak kravet som ble stilt i prinsipputtalelsen av 2017 er 
ivaretatt. Kravet må sees i lys av at prinsippavklaringen ble gitt til et prosjektforslag med 
kun blokkbebyggelse. Da er det naturlig å stille et slikt krav, for å unngå 
overflateparkering eller eksponert fasade på et stort parkeringsanlegg. Innsendt 
planforslag har imidlertid også kjedehus, og for denne typologien er det naturlig med 
individuelle carporter. Forslagsstiller mener intensjonen bak uttalelsen av 2017 ikke bør 
sees som en innsigelse mot den løsning som nå er foreslått. 
 
Leilighetsbyggene har felles parkeringsanlegg under terreng, uten synlig fasade. Hva 
angår de tre gjesteplasser utenfor parkeringsanlegget, så er dette en videreføring fra 
gjeldende regulering. Det vurderes som praktisk og hensiktsmessig å ha et lite antall 
gjesteplasser utenfor parkeringsanlegget, for å unngå villparkering ved bl.a. 
varelevering, postlevering, hjemmesykepleie, etc.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Uteoppholdsarealer  
Minste uteoppholdsareal (MUA): 
MUA beregnes samlet for hele planområdet. 
 
I planforslagets reguleringsbestemmelser stilles det krav om minimum 150 m2 MUA per 
boenhet for konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus i illustrasjonsprosjektet), hvorav 
minimum 75 m2 skal være privat uteopphold i direkte tilknytning til boenhet, og 
minimum 75 m2 skal være felles uteoppholdsareal på terreng. 
 
For blokkbebyggelse (leilighetsbygg i tre til fem etasjer i illustrasjonsprosjektet) stilles 
det krav om minimum 35 m2 MUA per boenhet, hvorav minimum 10 m2 skal være privat 
uteoppholdsareal i direkte tilknytning til boenhet, og minimum 25 m2 skal være felles 
uteoppholdsareal på terreng. 
 
Felles uteoppholdsareal behøver ikke være i direkte tilknytning til boenhet og beregnes 
samlet for hele planområdet. 
 
Kravene avviker fra KPA, hvor det stilles krav om 200 m2 privat uteoppholdsareal for 
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konsentrert småhusbebyggelse og 45 m2 for blokkbebyggelse, hvorav minimum 10 m2 
skal være privat uteoppholdsareal i direkte tilknytning til boenhet og resterende areal 
skal være fellesarealer på terreng uten krav om direkte tilknytning til boenhet. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Planforslagets bestemmelser for MUA avviker fra kravene i gjeldende KPA for Røyken 
kommune. 
 
På grunn av tomtens areal, og tomtens skrående terreng, er det arealmessige 
begrensninger for hvor mye MUA det er mulig å få til på tomten. 
 
Det bemerkes likevel at illustrasjonsprosjektet har mer privat og felles uteoppholdsareal 
enn det reguleringsbestemmelsene stiller krav om. Det er imidlertid ikke mulig å skrive 
reguleringsbestemmelser som omfatter alt faktisk areal, og det må derfor heller 
reguleres minimumsgrenser per boenhet. F.eks. settes det krav om minimum 10 m2 
privat uteareal i direkte tilknytning til leiligheter, mens leilighetene i 
illustrasjonsprosjektet har mellom 11 og 48 m2 slikt areal. 
 
Mens KPA stiller krav om totalt 2.190 m2 MUA (200 m2 x 6 kjedehus + 45 m2 x 22 
leiligheter) stiller planforslaget krav om 1.670 m2 (150 m2 x 6 kjedehus + 45 m2 x 22 
leiligheter). Forskjellen er på 520 m2.  
 
Det påpekes at det i tillegg til MUA er 600 m2 fellesarealer som er egnet for lek og 
rekreasjon, men som ikke inngår i MUA-beregninger pga. stigningsforhold eller 
reguleringsformål. I tillegg er det 775 m2 lekearealer, som er utformet som kombinerte 
lek- og rekreasjonsområder. 
 
Det bemerkes også at dagens KPA fastslår at lek ikke inngår i MUA-beregningen. Dette er 
skiller seg fra TEK17, som i § 5-4 fastslår at «For boliger […] bør det i 
planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusiv lekeareal». Etter gjeldende 
reguleringsplan skal lek medregnes i MUA, jf. 3.1.5, bokstav d som sier at «Felles 
gangareal og felles lekeplasser tas med i beregningsgrunnlaget for MUA.». 
 
Samtidig som lek er tatt ut av MUA-beregningen, har kommunen i løpet av denne 
planprosessen stilt krav om at lekearealer økes betraktelig i forhold til gjeldende 
regulering. Dette til tross for at det i Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
veileder «Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler» står 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». 
Kravene kommunen har stilt ovenfor forslagsstiller, har medført at det er større 
lekearealer og mindre gjenværende beregningsgrunnlag for MUA. 
 
Et annet avvik fra KPA er at mens denne stiller krav om kun privat uteareal for 
konsentrert småhusbebyggelse, stiller planforslaget krav om at halvparten skal være 
felles utearealer. Bakgrunnen for dette er at det ønskes store fellesarealer, fremfor 
individuelle hager. Det vises til Kvalitetsplan for utearealer (vedlegg 12), som redegjør 
for konsept for utearealene i planområdet. 
 
Lek: 
Planforslaget stiller krav om 765 m2 fordelt på fire lekearealer innenfor planområdet. Det 
vises til plankartet. 
 
Planforslagets krav avviker fra arealkravet til lek i KPA, hvor det stilles krav om minimum 
1.000 m2. I Formannskapets prinsipputtalelse fra 2017 presiseres det at kravet i KPA § 
7.11.3 skal følges. 
 
Lekearealer medregnes ikke i MUA, med kommer i tillegg til MUA-krav. 
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Innenfor BLK1 skal det etableres ballek med tilhørende tribune/amfi. 
 
Innenfor BLK2 skal det etableres variert lek, inkludert terrenglek (sklie, etc), apparatlek, 
tribune/amfi, m.m. 
 
Innenfor BLK3 skal det blant annet etableres sandlek. 
 
Innenfor BLK4 skal det fortrinnsvis etableres bålplass eller annen sosial aktivitet. 
 
Innenfor alle lekearealer skal det også tilrettelegges for annen rekreasjon, med blant 
annet sitteplasser. 
 
Krav til grendelekeplass i KPA § 7.6 oppfylles ikke. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Gjeldede regulering viser to lekearealer på til sammen 320 m2, som medregnes i MUA. 
Dagens KPA har et langt høyere arealkrav for lek, og i henhold til dagens KPA medregnes 
lekearealer ikke i MUA. 
 
Grunnet planområdets størrelse og et svært skrående terreng, er det ikke mulig å 
oppfylle KPAs arealkrav for lek. 
 
Planforslaget har imidlertid økt lekearealer til 765 m2, noe som er nesten 240 % av 
lekearealer i eksisterende reguleringsplan. 
 
KPA stiller i utgangspunktet krav om 50 m2 lek per kjedehus og 15 m2 lek per leilighet. 
Dette følger av henholdvis KPA §§ 7.10.3 og 7.11.3. Dette utgjør totalt 630 m2 lek, for 
de seks kjedehus og 22 leiligheter. Imidlertid stiller KPA §§ 7.10.3 og 7.11.3 et 
minimumskrav om 1.000 m2 ved regulering av fire boenheter eller mer. Dette fremstår 
for forslagsstiller som et særdeles strengt krav. 
 
I Formannskapets prinsipputtalelse av 2017 vises det til KPA § 7.11.3. Denne 
bestemmelsen omhandler kun blokkbebyggelse, og at det i uttalelsen vises til denne 
bestemmelsen illustrerer etter forslagsstillers syn godt vårt syn om at prinsipputtalelsen 
ikke bør være førende for det innsendte planforslag. Uttalelsen ble gitt i forbindelse med 
et prosjektforslag med utelukkende blokkbebyggelse og 75 boenheter. Innsendt 
planforslag har både blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det er også 
kun 28 boenheter, det samme som gjeldende reguleringsplan. Når det er sagt skal 
selvsagt kommuneplanens bestemmelser i utgangspunktet ivaretas, og minimumskravet 
følger også av § 7.10.3, som omhandler konsentrert småhusbebyggelse. Det foreligger 
imidlertid andre gode argumenter for at planforslaget bør godkjennes selv om 
minimumskravet til lekearealer i KPA ikke oppfylles. 
 
Planforslaget gir et lekeareal godt over de beregnede 630 m2, og en markant økning fra 
eksisterende reguleringsplans krav om 320 m2. Kravet om minimum 1.000 m2 er 
imidlertid ikke mulig å oppnå innenfor planområdet. 
 
Forslagsstiller ønsker å bemerke at det i Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
veileder «Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler» står 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». 
 
I tillegg er det utarbeidet et detaljert og gjennomarbeidet illustrasjonsprosjekt, med en 
kvalitetsplan for utearealer. Denne viser hvordan lek- og opphold kombineres i lek- og 
utearealer, for å få mest mulig ut av fellesarealene, og hvordan man tar i bruk arealer 
som oppstillingsplass for brannbil til lek og rekreasjon. Det er vektlagt et godt og variert 
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aktivitetstilbud for barn og ungdom. 
 
Av KPA § 7.6 følger det også at det skal planlegges grendelekeplass på minimum 5.000 
m2 maksimalt 500 meter fra bolig. Planforslaget oppfyller ikke dette kravet. Nærområdet 
har ingen slik grendelekeplass. 
 
Det er imidlertid gjort avbøtende tiltak, og det finnes lek- og aktivitetstilbud i 
nærområdet. 
 
Innenfor 5-15 minutters gange fra planområdet boligfelt er det én barneskole, én 
ungdomsskole, flere barnehager og ett idrettsanlegg. Disse institusjonene har lek- og 
idrettsanlegg som til en viss grad også kan benyttes etter skoletid og i helger og ferier. 
Det vises til liste og kartillustrasjoner over nærtilbud i kapittel 3, underkapittel 
«Omkringliggende områder/strøkets karakter». 
 
Forslagsstiller ønsker også å bemerke at kommunens argumentasjon for at krav til 
lekeareal måtte økes i forhold til gjeldende regulering, bl.a. har vært at det ikke finnes 
grendelekeplass i området. Som redegjort for ovenfor er lekearealer i planforslaget mer 
enn 240 % av lekearealer i gjeldende reguleringsplan. 
 
Forslagsstiller ønsker også å poengtere at planforslaget i stor grad bygger videre på 
gjeldende regulering, og skal erstatte denne. Den gjeldende regulering har langt mindre 
lekearealer enn det nye planforslaget. Det er lagt ned mye arbeid i å øke areal og kvalitet 
på lekearealer i forhold til gjeldende regulering. Plankonsulent mener at dersom 
kommunen skulle fastholde ved minimumskravet i KPA, i stedet for å vurdere 
forbedringen i forhold til gjeldende regulering, ville dette bryte kraftig med den 
berettigede forventning om utnyttelse av tomten som gjeldende regulering gir. Dette ville 
etter plankonsulents syn kun være et insentiv for utbygger om å utvikle tomten etter 
gjeldende regulering fremfor å omregulere tomten. Plankonsulents syn er at gjeldende 
regulering er uheldig på flere vis, og at et slikt utfall verken ville gagne kommunen eller 
naboer. 
 
Forslagsstiller vurderer at det brede tilbudet av lek og rekreasjon innenfor planområdet, i 
tillegg til omkringliggende lek- og idrettstilbud, gir et helhetlig og dekkende tilbud for 
barn og unge innenfor planområdet. 
 
Universell utforming 
Alle opparbeidede lek- og uteoppholdsarealer skal i utgangspunktet være universelt 
utformet, jf. TEK17 § 8-2. Det samme gjelder adkomstveier til disse utearealene, jf 
TEK17 § 8-7. 
 
Grønnstruktur, friområder, LNF (jord og skogbruk) 
Ingen grønnstruktur, friområder eller LNF-områder berøres av planen. 
 
Sol/skyggeforhold  
Odalsveien 42, 44 og 46 utgjør en vestvendt skråning som også skrår ned mot nord. 
Orienteringen er heldig med tanke på kveldssol, og planlagt bebyggelse er åpen for å 
slippe sol og lys inn mellom bebyggelsen. Bebyggelsen er arrangert med en nedre rekke 
av kjedehus og en øvre rekke av leilighetsbygg, med felles utearealer imellom. Rekkene 
er orientert fra sydvest til nordøst, noe som gir godt innslipp av sol mellom den øvre og 
nedre rekken fra midt på dagen og utover ettermiddagen. Åpenheten i selve rekkene 
(mellom kjedehusene og mellom leilighetsbyggene) gir innslipp av sol mellom 
bygningene på andre tider av døgnet. 
 
Som illustrert i sol-/skyggediagrammer nedenfor (under forslagsstillers begrunnelse og 
argumentasjon) er skyggevirkninger på nabotomter minimal. Mot øst ligger bebyggelsen 
på oppsiden av bergskjæring, og bebyggelsen i syd får på grunn av himmelretning og 
høydeplassering ikke skyggevirkninger fra den planlagte bebyggelsen. På grunn av 
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avstand mellom bebyggelse, og den høyden på bergskjæring i øst, påvirkes heller ikke 
bebyggelsen på motsatt siden av Odalsveien S. Den eneste nabotomten som til en viss 
grad får skyggevirkninger av den planlagte bebyggelsen, er den ubebygde tomten nord 
for planområdets boligfelt (gnr/bnr 40/215). Virkningene er likevel ikke større enn hva 
som må påregnes i et bebygd boligfelt, og tomten er per i dag ubebygd. 
 
I kommuneplanens arealdel stilles det krav om at lek og MUA skal ha sol på 50 % av 
arealet i 5 timer ved vårjevndøgn, jf KPA §§ 7.4 og 7.5. I Formannskapets 
prinsipputtalelse av 2017, beskrevet i kapittel 2, underkapittel «Aktuelle politiske 
vedtak», presiseres det at lek- og utearealer skal opparbeides i henhold til KPA §§ 7.4 og 
7.5. 
 
Dette kravet oppfylles ikke i illustrasjonsprosjektet. Planforslagets 
reguleringsbestemmelser stiller derfor et annet krav for beregning av sollys enn KPA. 
 
Planforslaget stiller krav om minimum 50 % sol på uteoppholdsarealer på terreng i minst 
fem timer 1. mai. Det samme kravet stilles for alle fire lekearealer. Det vises til 
planforslagets reguleringsbestemmelser §§ 24 og 27.1. 
 
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon: 
Tomten har gode solforhold helhetlig sett, men oppfyller ikke kommuneplanens 
bestemmelser for solforhold.  
 
Forslagsstiller mener prinsipielt at Formannskapets prinsipputtalelse av 2017 ikke bør 
være førende for det innsendte planforslag, ettersom uttalelsen ble gitt i forbindelse med 
et prosjektforslag med utelukkende blokkbebyggelse og 75 boenheter. Innsendt 
planforslag har både blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det er også 
kun 28 boenheter, det samme som gjeldende reguleringsplan. Når det er sagt skal 
selvsagt kommuneplanens bestemmelser i utgangspunktet ivaretas. 
 
I det følgende redegjøres det for at tomten reelt sett har gode solforhold, selv om 
bestemmelser om solforhold i KPA ikke oppfylles. 
 
Hver kommune har sine bestemmelser for å vurdere og fastsette kvalitet på utearealer 
mtp sollys. Kall det gjerne en «kvalitetstest», med mål om å på generelt grunnlag 
definere og sikre gode solforhold på lek- og utearealer. 
 
Ulike kommuner har ulike krav, og i Røyken kommune er kravet at 50 % av arealet skal 
ha sollys i 5 timer ved vårjevndøgn (21. mars). På denne datoen ligger solen lavt i syd, 
og selv om planområdet har en åpen bebyggelse, er denne datoen spesielt uheldig for 
tomtens topologi. Planområdet har et naturlig fall mot vest og mot nord, og til tross for 
en åpen bebyggelse og gode solforhold gjennom året, særlig med tanke på 
ettermiddags- og kveldssol, oppfylles ikke KPAs krav om solforhold ved vårjevndøgn. 
 
Det er selvsagt Røyken kommunes KPA-krav som skal være utgangspunktet for 
bestemmelser i denne plansaken. Forslagsstiller mener imidlertid det er verdt å nevne at 
kommunenes krav varierer både i dato for solberegning, antall timer med sol, tidspunkter 
på dagen, prosentandel, m.fl. Til sammenligning har omkringliggende kommuner, slik 
som Asker, Oslo, Lier og Drammen ulike krav fra Røyken kommune, selv om alle har det 
samme målet, nemlig å sikre gode solfylte lek- og uteoppholdsarealer. 
 
Forslagsstiller har i denne saken foretatt en konkret kvalitetsvurdering av solforhold, og 
mener disse er gode til tross for at KPA-bestemmelser for solforhold på lek- og utearealer 
ikke oppfylles. 
 
Ettersom KPA-kravet ikke oppfylles, må det defineres et annet solforholdskrav i 
planforslagets reguleringsbestemmelser. I planforslagets reguleringsbestemmelser er 
datoen for beregning av solforhold satt til 1. mai. (Denne datoen ble valgt fordi dette er 
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datoen fastsatt i Oslo kommunes utearealnormer, men også andre datoer kunne vært 
tenkt benyttet). Det er videre lagt til grunn for reguleringsbestemmelsen at hver enkelt 
lekeplass skal ha mer enn 50 % sol i minimum fem timer, og at minst 50 % av MUA skal 
ha sol i minimum fem timer. Prosentkrav og antall timer er iht. KPA-krav for Røyken 
kommune. Det er kun datoen for beregning av solforhold som er endret. 
 
Som illustrert gjennom sol-/skyggediagrammer nedenfor har alle fire lekeplasser mer 
enn 50 % sol i minimum fem timer 1. mai. Lekeplassene har mellom fem og ni timer 
hvor mer enn 50 % av arealene er dekket av sol 1. mai. (BLK1: 9 timer, BLK2: 6 timer, 
BLK3: 7 timer, BLK4: 5 timer). 
 
Til sammenligning er det ved vårjevndøgn kun tre timer hvor BLK1, BLK2 og BLK3 har 
mer enn 50 % sol. BLK4 har på ingen tidspunkt mer enn 50 % sol ved vårjevndøgn. 
BLK4 er planlagt med bl.a. bålplass, og vil være et sterkt sosialt tilskudd og kvalitet til 
planområdet, høyt plassert på tomten hvor man vi kunne nyte kveldssolen på 
sommerhalvåret. Etter KPAs solkrav er dette likevel tilsynelatende et «ubrukelig» areal. 
 
I reguleringsbestemmelsene kunne det alternativt vært fastsatt et tidspunkt nærmere 
vårjevndøgn enn 1. mai, med en spesialbestemmelse med fritak for BLK5, ettersom 
tiltenkt bruk av denne plassen ikke er like avhengig av sollys som de øvrige lekearealene. 
De øvrige arealene ville oppfylt prosentkrav og antall timer også ved et tidligere 
tidspunkt på året. Forslagsstiller mener imidlertid det mest ryddige er å utforme en 
reguleringsbestemmelse som alle lekearealene oppfyller. 
 
Lek – 1. mai: 
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Over: Lek – 1. mai 
 
Lek – 21. mars (vårjevndøgn): 
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Over: Lek – 21. mars (vårjevndøgn) 
 
For uteoppholdsarealer (MUA) er det seks timer hvor mer enn 50 % av MUA er i sol 1. 
mai. 
 
Til sammenligning er det ved vårjevndøgn kun to timer hvor mer enn 50 % av MUA er i 
sol. 
 
MUA – 1. mai: 
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Over: MUA – 1. mai 
 
MUA – 21. mars (vårjevndøgn): 
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Over: MUA – 21. mars (vårjevndøgn) 
 
Det bemerkes at planområdet etter gjeldende regulering allerede er regulert for det 



Dato: 29.04.2019      Vedlegg 3 
Sist endret: 04.12.2019  Planbeskrivelse 

 48 

samme antall boenheter. Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt illustrasjonsprosjektet til 
den gjeldende reguleringsplanen ville ha oppfylt solkrav i dagens KPA.  
 
Det bemerkes også at dagens KPA fastslår at lek ikke inngår i MUA-beregningen, noe 
som skiller seg fra både TEK17 og den gjeldende reguleringsplanen. TEK17 § 5-4 fastslår 
at «For boliger […] bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusive 
lekeareal». Etter gjeldende reguleringsplan skal lek medregnes i MUA, jf 3.1.5, bokstav d 
som sier at «Felles gangareal og felles lekeplasser tas med i beregningsgrunnlaget for 
MUA.». 
 
Samtidig som lek er tatt ut av MUA-beregningen, har kommunen i løpet av 
planprosessen fremmet krav om at lekearealer økes betraktelig i forhold til gjeldende 
regulering. Dette til tross for at det i Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
veileder «Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler» står 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». 
 
Kommunens ønske om prioritering av lekearealer, fører med seg at det er større 
lekearealer og mindre gjenværende beregningsgrunnlag for MUA. Også dette har bidratt 
til at prosjektet ikke oppfyller KPA-kravet ved vårjevndøgn, og gir et skjevt bilde av de 
faktiske forhold på tomten. 
 
En stor kvalitet, og avbøtende tiltak, i prosjektet og planforslaget er at alle boenheter har 
hevede private utearealer, enten balkonger, takterrasser eller markterrasser over p-
anlegg, i tillegg til utearealene på terreng. På disse hevede utearealene vil det være sol 
lengre enn på utearealer på terreng. 
 
Det nevnes også at det i tillegg til MUA og lekearealer er 600 m2 fellesarealer som er 
egnet for lek eller opphold, men som ikke inngår i MUA pga stigningsforhold eller 
reguleringsformål. Det vises til illustrasjoner og redegjørelse i vedlagt Kvalitetsplan for 
utearealer, datert 29.04.2019 (vedlegg 12). 
 
Støyforhold  
Støy på boliger og utearealer 
Planlagt boligprosjekt ligger utenfor gul støysone fra veitrafikk. Det er heller ingen andre 
kjente støykilder i nærområdet som har betydning for utbygging av aktuell tomt. Det 
vises til støyvurdering utført av Brekke Strand, datert 02.11.2017 (vedlegg 9). 
 
Støy i anleggs- og byggefase 
Utbyggingen vil medføre støy, spesielt i anleggsfasen fra boring- og sprengningsarbeider. 
Det er tatt inn en egen reguleringsbestemmelse om støy. Bestemmelsen forutsetter at 
anleggsarbeider skal gjennomføres i henhold iht krav i retningslinjen for behandling av 
støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) kapittel 4, som omhandler retningslinjer for 
begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det vil også bli stilt krav til 
entreprenør om at det brukes moderne, støysvakt utstyr og at det iverksettes 
støyskjermende tiltak dersom dette er nødvendig for å overholde grenseverdiene. 
 
Utover dette vil det være «normal» støy fra byggeaktivitet og trafikk knyttet til denne 
type boligprosjekt. 
 
Aktuelle avbøtende tiltak, utover støysvakt utstyr og eventuelt spesiell støyskjerming, er 
forhåndsvarsling av naboer i forbindelse med sprengning og ved spesielt støyende 
arbeider (f.eks. pigging, komprimering med vibrovalse) av noe varighet, selv om 
ekvivalentstøyen vil ligge innenfor kravene. 
 
Kulturminner og bevaringsverdier  
Fylkeskonservator har uttalt at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner, 
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verneverdige bygninger eller andre etterreformatoriske kulturminner innenfor eller like 
utenfor planområdet. Det vises til uttalelse fra Utviklingsavdelingen i Buskerud 
fylkeskommune, datert 05.03.2019 (vedlegg 18.1). 
 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og regional kulturminnemyndighet varsles, jf. kulturminneloven § 
8, 2. ledd. 
 
Miljøprogram, energi og klima  
SWECO har i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et miljøprogram, datert 12.04.2019 
(vedlegg 14). 
 
Planforslagets reguleringsbestemmelser stiller krav om at det utarbeides 
miljøoppfølgingsplan til igangsettingssøknad. Det vises til planforslagets 
reguleringsbestemmelser §§ 5 og 18. Miljøoppfølgingsprogram vil bygge videre på 
eksisterende miljøprogram. 
 
På bakgrunn av miljøprogrammet er det tatt inn en bestemmelse om massehåndtering, 
for å unngå spredning av eventuelle fremmede arter innenfor planområdet. Det vises til 
planforslagets reguleringsbestemmelser § 14. 
 
Det vises til miljøprogram fra SWECO, samt planforslagets reguleringsbestemmelser.  
 
Vassdrag/sjø/strandsone  
Planområdet ligger utenfor Kystlinjeplan Røyken kommune. 
Planområdet berører ikke Bøbekken. 
 
Vassdrag, sjø og strandsone er ikke relevante problemstillinger for plansaken. 
 
Risiko og sårbarhet  
Radon 
Tiltaksområdet er ifølge NGUs aktsomhetskart for radon kategorisert med 
aktsomhetsgrad 3, som innebærer særlig høy grad av aktsomhet. 
 
Det vises til ingeniørgeologisk prosjekteringsnotat (geoteknisk utredning) utarbeidet av 
Golder Associates, datert 29.03.2019 (vedlegg 10). 
 
Flom 
Planområdet ligger ikke i eller i nærheten av aktsomhetsområde for flom. Det vises til 
NVEs flomsonekart. 
 
Veier og grøfter utformes slik at flomvann ledes til eksisterende flomvei på/langs 
Odalsveien. Eksisterende flomvei ut av planområdet endres ikke som følge av 
utbyggingen, og resipient for flomvannet vil fremdeles være Bøbekken. 
 
Utbyggingen vil øke avrenningshastigheten fra området, og utløser behov for fordrøyning 
av overvann før utslipp til resipient. Det er satt av tre områder til fordrøyningsmagasin. 
 
Det vises til VA-rammeplan, utarbeidet av VA Consult AS, datert 15.03.2019 (vedlegg 7). 
 
Ras 
Det er behov for bergsikring både i forbindelse med grunnarbeider (sprengning og 
berguttak) og permanent sikring av bergskråning, for å sikre mot bl.a. steinsprang. 
 
Det vises til ingeniørgeologisk prosjekteringsnotat (geoteknisk utredning) utarbeidet av 
Golder Associates, datert 29.03.2019 (vedlegg 10). 
 
Fallskade (person) og utforkjøring (kjøretøy) 



Dato: 29.04.2019      Vedlegg 3 
Sist endret: 04.12.2019  Planbeskrivelse 

 50 

Tiltaket omfatter terrengendringer som medfører etablering av terrengmurer. I henhold 
til TEK17 § 8-3, 3. ledd, bokstav b skal nivåforskjeller sikres slik at fallskader forebygges. 
I henhold til veileder til TEK17 skal nivåforskjeller over 0,5 meter sikres fysisk (rekkverk, 
gjerde, tett vegetasjon, etc) når det er hardt underlag (betong, asfalt, etc) på nedre 
nivå. 
 
Reguleringsplanen vil ikke ha særskilte bestemmelser for fysisk sikring av nivåforskjeller. 
Forslagsstiller vurderer at krav til sikring mot fallskade er tilstrekkelig dekket i teknisk 
forskrift. 
 
Fysisk sikring er likevel vurdert av plankonsulent i forbindelse med plansak og 
utformingen av illustrasjonsprosjekt. Som det fremgår av illustrasjonsplanen er det 
vurdert nødvendig med fysisk sikring langs hele terrengmur øst for leilighetsbyggene, 
internvei til kjedehus nord for avkjørsel, samt kjørbar gangvei (rampe) opp til 
leilighetsbyggene. Ved motorisert ferdsel, som internvei og kjørbar gangvei, vil det i 
tillegg til fysisk sikring mot fallskade også være behov for sikring mot utforkjøring av 
kjøretøyer. Dette kan f.eks. løses ved opphøyet kant på terrengmur. Ved nedkjøring til 
parkeringsanlegg, mot nabotomten Odalsveien 48, må det også vurderes sikring mot 
utforkjøring av kjøretøyer fra nabotomt inn på prosjekttomten. 
 
Plankonsulent vurderer at det ved valg av fysisk sikring må tas hensyn til at ulike typer 
ferdsel har ulike sikringsbehov. Ved sikring mot fallskader (person) kan f.eks. tett 
vegetasjon være et alternativ, mens dette ikke vil være en egnet type sikring mot 
utforkjøring (kjøretøy). 
 
Det vil også være nødvendig å sikre balkonger, takterrasser, o.l. iht krav i teknisk 
forskrift. 
 
Tilgjengelighet til kollektivtrafikk  
Kollektivtransport 
Fra de tre nærmeste busstopp, Odalsveien, Rortunet og Slemmestad, går følgende 
bussruter: 
 
Regionalbuss (#Ruter): 
250 Sætre – Slemmestad – Oslo bussterminal 
250E Slemmestad – Oslo bussterminal 
250N Oslo bussterminal – Asker – Blakstad – Sætre (nattbuss) 
255E Sætre – Slemmestad – Oslo bussterminal 
260 Røyken – Sandvika – Ullevål stadion 
296 Asker – Heggedal – Torp - Rortunet 
 
Lokalbuss (Brakar): 
84 Røyken – Slemmestad 
88 Røyken – Hurum (skolebuss) 
 
Fra fergekai Slemmestad brygge går følgende ferger: 
 
Ferge (#Ruter): 
B20 Aker brygge - Slemmestad 
 
Barn og unge  
Planforslaget vil gi større regulerte lekearealer enn gjeldende reguleringsplan. I 
forbindelse med plansaken er det utarbeidet en kvalitetsplan for utearealene. 
 
Det reguleres fortau fra veikryss opp til innkjøring til boligområdet. Dette vil bedre 
trafikksikkerheten for alle gående i Odalsveien, derunder barn og unge. 
 
Innenfor 5-15 minutters gange fra planområdet boligfelt er det én barneskole, én 
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ungdomsskole, flere barnehager og ett idrettsanlegg. Disse institusjonene har lek- og 
idrettsanlegg som til en viss grad også kan benyttes etter skoletid og i helger og ferier. 
Det vises til liste og kartillustrasjoner over nærtilbud i kapittel 3, underkapittel 
«Omkringliggende områder/strøkets karakter». 
 
Som tidligere redegjort for er lekearealer i planforslaget mer enn 240 % av lekearealer i 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Et bredt tilbud av lek og rekreasjon innenfor planområdet, i kombinasjon med 
omkringliggende lek- og idrettstilbud, gir et helhetlig og dekkende tilbud for barn og 
unge innenfor planområdet. 
 
Hensynet til barn og unge er hensyntatt gjennom prosjektering og planlegging av 
boligprosjektet. 
 
Folkehelse 
Sykkelparkeringskrav er nedfelt i reguleringsbestemmelser. 
 
I forbindelse med plansaken er det utarbeidet en kvalitetsplan for utearealene. 
 
Det reguleres fortau fra innkjøring til boligområdet ned til veikryss, hvor det allerede 
ligger gang- og sykkelvei på motsatt side av veien. 
 
Krav til både private og felles utearealer er nedfelt i reguleringsbestemmelser, og det er 
nedfelt at mest mulig uteareal skal være felles for alle beboerne innenfor planområdet. 
 
Hensynet til folkehelse er hensyntatt gjennom prosjektering og planlegging av 
boligprosjektet. 
 
Kriminalitetsforebygging  
Reguleringsplanen vil sikre lekearealer for barn og unge i ulike aldre, samt andre 
rekreasjonsområder. Aktiviseringstilbud lokalt bidrar kriminalitetsforebyggende blant 
unge. 
 
Reguleringsplanen legger opp til en åpen og oversiktlig boligbebyggelse, med store felles 
uterom og funksjoner, som vil være hyppig i bruk. Åpen og oversiktlig bebyggelse, og 
hyppig bruk av beboere, vil virke kriminalitetsforebyggende. 
 
Hensynet til kriminalitetsforebygging er hensyntatt gjennom prosjektering og planlegging 
av boligprosjektet. 
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5. Analyser og utredninger 

 
Kvalitetsplan for uteområder  
Utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, datert 29.04.2019 (skal oppdateres). Vedlegg 
11. 
Med sitt skrående terreng er Vesthellingen (Odalsveien 42, 44 og 46) en utfordrende 
tomt for å skape universelt utformede uteområder. 
 
Ved å arrangere bygningene i to rekker, en nedre rekke med kjedehus og en øvre rekke 
med leilighetsblokker, får man et sentralt område i midten som gir mulighet for mange 
ulike aktiviteter. Ved å dele opp de to rekkene i flere volumer, skapes det i tillegg rom 
mellom bygningene som man kan trekke lek- og uteopphold inn i. Dette gir et levende 
uteområde som omslutter boligbygningene. 
 
For å følge tomtens naturlige fall, men samtidig gi flate lek- og utearealer, er det lagt 
vekt på å trappe uteområdene i ulike nivåer. Det er også lagt ned mye arbeid i å skape 
universelt utformede adkomst til disse utearealene. Adkomstveien er trinnfri, og server 
også som gangadkomst til kjedehusenes hovedplan. Adkomstveiens dobbeltfunksjon 
frigir mer areal til lek og opphold. 
 
I tillegg til å skape flate arealer, er det gjort nytte av tomtens skrående terreng. Det er 
planlagt terrenglek (sklier, klatring, m.m.) og terrengtrapper/amfier som sosiale 
møteplasser. 
 
Kvalitetsplanen illustrerer ulike aktivitetssoner og -typer, og en helhetlig plan for lek- og 
utearealer på tomten. 
 
Miljøprogram 
Utarbeidet av SWECO, datert 12.04.2019. Vedlegg 14. 
Miljøprogrammet omfatter forprosjekt-, plan-, prosjekterings- og utbyggingsfase. 
Miljøprogrammet er et levende dokument og skal oppdateres.  
 
Miljømål og tiltak omfatter landskap, overvannshåndtering, uteoppholdsarealer, annen 
eiendom, geologiske naturhistoriske verdier og biologisk mangfold, foruten oppfyllelse av 
andre lover og regler. Det er også gjort en vurdering av prosjektet opp mot FNs 
bærekraftmål. 
 
Trafikkanalyse 
Utarbeidet av A/STAB AS, revisjon 2 datert 04.12.2019. Vedlegg 13. 
Hensikten med trafikkanalysen er å kartlegge dagens trafikkbilde, samt å vurdere i 
hvilken grad tiltak i henhold iht planforslaget påvirker trafikksituasjonen i området. 
 
For Odalsveien S forventes trafikkmengde å øke fra ÅDT=116 til ÅDT=216. Hovedsakelig 
vil trafikkøkningen gjelde frem til de to innkjøringene for de nye boligene. Ved realisering 
av planforslaget vil Odalsveien S betjene 54 boliger. 
 
For Odalsveien H vest for Odalsveienkrysset, forventes trafikkmengde å øke fra ÅDT=700 
til ÅDT=812. 
 
Trafikkonsulent anbefaler at veistrekningen oppgraderes til veiklasse B2, ikke veiklasse A 
slik Røyken kommunes vei- og gatenorm sier. Veien vil da ha en bredde inkludert skuldre 
på 4,75 meter (veiklasse B2), fremfor 5,75 meter inkludert skuldre (veiklasse A). 
 
Begrunnelsen bak anbefalingen er føringer fra Statens vegvesens håndbok N100 om at 
«boligveiene utformes slik at lavt fartsnivå sikres», samt det faktum at det er en 
eksisterende veistrekning som skal rustes opp, ikke etablering av en ny veistrekning. I 
tillegg vil veiklasse B2 vil legge beslag på mindre areal av tilgrensende eiendommer enn 
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veiklasse A. 
 
Geoteknisk utredning 
Utarbeidet av Golder Associates AS, revisjon 1 datert 29.03.2019. Vedlegg 10. 
Geoteknisk utredning har som formål å gi prosjekteringsløsninger for berguttak ved 
etablering av parkeringskjeller under leilighetsbygg byggegrop for kjedehus, samt 
bergsikring av bergskjæring. 
 
Berggrunnen består av moderat oppsprukket, finkornet granitt og moderat oppsprukken 
leirskifer. Det er kartlagt ugunstige sprekkesett som påvirker skjæringsstabiliteten 
negataivt. 
 
Før sprengningsarbeider må det utarbeides sprengningsplan. Ansvarlig bergsprenger skal 
utarbeide bore- og salveplan. I forbindelse med berguttak må det utarbeides program for 
rystelsesmålinger og bygningsbesiktelser av omkringliggende bebyggelse. 
 
Tiltaksområdet er kategorisert med aktomshetsgrad 3 for radon. 
 
Vann som pumpes ut av byggegrop må vurderes for innhold av forurensning og 
behandles iht. gjeldende regelverk. 
 
Bergmasser antas ikke å inneholde alunskifer eller borkaks. På påvisning av disse må 
slike masser behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. 
 
Støyvurdering 
Utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS, datert 02.11.2017. Vedlegg 9. 
Planlagt boligprosjekt ligger utenfor gul støysone fra veitrafikk både fra Sundbyveien og 
Odalsveien. Det er heller ikke andre kjente støykilder i nærområdet som har betydning 
for bygging på tomten. 
 
Det er ikke utført egne støyberegninger for fremtidig trafikkmengde. Det skal mer enn en 
dobling av trafikken til før en ny støyvurdering av tomten blir aktuelt. 
 
Lokal trafikk og tilkomst gir normalt ikke overskridelser av grenseverdier for støy, men 
kan være til sjenanse for eventuelle soverom med vinduer nær parkeringsinnkjørsel o.l. 
om natten. I slike tilfeller anbefales det vurdert lydglass på soverom. 
 
Brannkonsept 
Utarbeidet av A/STAB AS, revisjon B datert 13.03.2019. Vedlegg 12. 
Brannteknisk rapport, med tilhørende branntegninger, gir overordnet orientering om 
brannteknisk konsept, tiltak og funksjonskrav. 
 
Virksomheten tilsier rikikoklasse 4 for boenheter, 2 for parkeringsanlegg med boder og 
tekniske rom, og 1 for carport til kjedehus. 
 
Parkeringsanlegg ligger under terreng og skal kun inneholde tilleggsdel, hvilket medfører 
at anlegget ikke defineres som tellende etasje. Leilighetsblokker med underliggende 
parkeringsanlegg er brannteknisk vurdert som ett byggverk. 
 
Parkeringsanlegg blir definert i brannklasse 3. Leilighetsblokk på fem tellende etasjer blir 
definert i brannklasse 3, mens leilighetsblokker på tre og fire tellende etasjer blir definert 
i brannklasse 2. 
 
Det prosjekteres med ett avvik fra vTEK17. Dette gjelder avvik for angrepsvei som ikke 
er uavhengig av rømningsvei, hvilket er dokumentert i eget vedlegg. 
 
Det legges til grunn heldekkende automatisk brannalarmanlegg for både leilighetsbygg 
og kjedehus, boligsprinkling i boligdel i leilighetsbygg, og standard sprinkling i 
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parkeringsanlegg. 
 
VA-rammeplan og overvannsplan 
Utarbeidet av VA Consult AS, datert 15.03.2019. Vedlegg 7. 
Veier og grøfter utformes slik at flomvann ledes til eksisterende flomvei på/langs 
Odalsveien. Eksisterende flomvei ut av planområdet endres ikke som følge av 
utbyggingen, og resipient for flomvannet vil fremdeles være Bøbekken. Prinsippet lagt til 
grunn for overvannshåndtering er at avrenning fra området ikke skal belaste området 
mer enn dagens situasjon. 
 
Utbyggingen vil øke avrenningshastigheten fra området, og utløser behov for fordrøyning 
av overvann før utslipp til resipient. Det er satt av tre områder til fordrøyningsmagasin. 
Magasinene får regulatorkummer slik at påslipp til kommunal overvannsledning kan 
reguleres i henhold til kommunens krav.  
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6. Konsekvenser og forslagets virkninger for omgivelsene 

Reguleringsforslagets hovedidé, hovedgrep 
Reguleringsforslagets konsept med to rekker av henholdsvis kjedehus og leilighetsbygg, 
med luft mellom byggene, gir et åpen og attraktivt boligområde. Planforslaget har like 
mange boenheter som eksisterende reguleringsplan, men med en utforming og et 
konsept som etter forslagsstillers syn gir et langt bedre prosjekt enn hva eksisterende 
reguleringsplan legger opp til. 
 
Biltrafikk avvikles i utkanten av boligområdet, slik at det indre rom med felles utearealer 
holdes bilfritt. 
 
Planavgrensing  
Planområdet omfatter boligtomtene Odalsveien 42, 44 og 46, samt veiarealer og noen 
mindre deler av enkelte nabotomter langs Odalsveien S. 
 
Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å ta deler av nabotomter inn i planområdet. Dette 
er imidlertid nødvendig for å sikre opprusting av veistrekning, med oppgradering av 
veistandard og nytt fortau. Opprustingen vil gagne også de øvrige beboere i Odalsveien. 
Eksisterende reguleringsplan omfatter også deler av nabotomter langs Odalsveien S. Det 
bemerkes at kommunen har lagt føringer for opprusting av vei, og at dette har påvirket 
omfanget. 
 
Det vises for øvrig til underkapittelet «Eierforhold» i kapittel 3. 
 
Reguleringsformål og arealoversikt  
Planforslaget sikrer planlagte lekearealer ved at disse er påtegnet i plankart, og det er 
festet reguleringsbestemmelser til disse. 
 
Planforslaget sikrer også felles renovasjonsløsningen, gjennom plankart og 
bestemmelser. 
 
Utnyttelse, høyde  
Gjeldende regulering har fire boligfelt på totalt 5340 m2, alle med tillatt %BYA=27%. 
Dette utgjør 1442 m2 BYA. Planforslaget tillater totalt 1.670 m2 BYA. Grad av utnytting 
blir dermed marginalt høyere i ny plan. Forslagsstiller vurderer imidlertid at dette er i 
henhold til kommunens føringer om fortetting i sentrumsnære strøk, og viser til at 
dagens KPA tillater høyere utnyttelse enn ved reguleringen av eksisterende 
reguleringsplan. Økningen er heller ikke dramatisk større, og forslagsstiller er av det syn 
at planforslaget legger opp til et langt bedre boligprosjekt enn den eksisterende 
reguleringen. Det vises til planforslagets illustrasjonsplan og 3D-visualiseringer av 
illustrasjonsprosjektet. 
 
Høyder videreføres i stor grad fra eksisterende plan. Tillatte byggehøyder økes noe for 
leilighetsbygg, 0,5 meter i forhold til eksisterende plan, på grunn av nye tekniske krav, 
som medfører større isolasjonsbredde, etc. Økt høyde kan være en ulempe for naboer, 
men som vist i terrengsnitt og illustrasjoner, holder blokkbebyggelsen seg under 
silhuetten av bergskjæringen i øst. For kjedehusene er det innført en nedtrapping av 
tillatte byggehøyder fra sydvest til nordøst, langs med terrengets naturlige fall, fremfor 
gjeldende regulerings inndeling i to høyder for hele rekken. 
 
Rekkefølgekrav 
Rekkefølgekrav er nedfelt i planforslagets reguleringsbestemmelser. Det stilles 
rekkefølgekrav ut ifra ulike hensyn, slik som sikkerhet, estetikk og bokvalitet, samt at 
tiltak faktisk gjennomføres til de tidspunkter som er bestemt på forhånd. Sistnevnte 
omfatter f.eks. kravet om at vegetasjon og beplantning senest skal etableres påfølgende 
vekstsesong etter at siste midlertidige brukstillatelse er gitt.  
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Estetikk og utforming 
Planforslaget stiller konkrete krav til materialvalg og fargenyanser, for å sikre harmoni og 
helhet i prosjektet og i forhold til omkringliggende bebyggelse. 
 
Landskapstilpasning og fjernvirkning 
Sett fra avstand ligger kjedehusene naturlig plassert i forhold til terrenget og stigning i 
Odalsveien. Leilighetsbyggene stikker ikke over den bakenforliggende terrengskråning og 
endrer dermed ikke silhuetten av landskapet. Regulerte material- og fargevalg sikrer 
harmoni og helhet i prosjektet og at dette innordner seg den eksisterende bebyggelse. 
 
Kjøreadkomst og veiløsninger  
Veiløsninger er valgt for å holde biltrafikk til boligområdets ytterkanter, og holde det 
indre rommet bilfritt i det daglige. For å ivareta brann/redning, transportbehov ved inn-
/utflytting, m.m. er det likevel mulig å kjøre opp til leilighetsbyggenes inngangsplan, på 
en kjørbar gangvei. 
 
Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier  
Trafikkmengde vil øke som følge av utbygging. Økt trafikk medfører økt fare for 
påkjørsler og andre ulykker. Planen medfører imidlertid en opprusting av veistandard, et 
nytt fortau, og færre avkjørsler enn i dag. 
 
Økt trafikk i Odalsveien kan medføre noen ulemper for naboer, slik som støy. Dette er 
likevel ikke vurdert som et problem i støyvurdering, og dagens regulering tillater samme 
antall boenheter som planforslaget og dermed også samme trafikkmengde som i 
planforslaget. 
 
VA-anlegg 
Utbyggingen medfører økt avrenningshastighet fra området, og utløser behov for 
fordrøyning av overvann før utslipp til resipient. Det er utarbeidet VA-rammeplan og 
overvannplan, og prosjektert løsninger for VA og overvannshåndtering. 
Overvannshåndtering skal ikke belaste området mer enn dagens situasjon. 
 
Parkering til bil og sykkel  
Planforslaget følger KPAs krav til parkeringsdekning, med unntak av privat 
gjesteparkering foran kjedehusenes carporter fremfor separat felles 
gjesteparkeringsplass med to plasser. Dette gir bedre parkeringsdekning og minsker 
faren for villparkering i Odalsveien. 
 
All beboerparkering vil være under tak. Kjedehusene har egne carporter og 
leilighetsbyggene har felles parkeringsanlegg under terreng. Dette er strengere enn 
parkeringskrav i KPA (som tillater en del overflateparkering), men gir et grønnere 
boligprosjekt med mer vegetasjon. 
 
Uteoppholdsarealer  
Krav til universell utforming og stigningsforhold for lek- og utearealer medfører en del 
terrenginngrep og -bearbeidinger. Dette inkluderer sprengningsarbeider og planering av 
arealer. 
 
Gjennomføring av planen vil gi gode utearealer og betydelige lekearealer på en tomt som 
per i dag har et svært utfordrende terreng og ikke har noen opparbeidede lekearealer. 
Lekearealer i planforslaget er mer enn 240 % av lekearealer i gjeldende reguleringsplan. 
 
Universell utforming 
Alle opparbeidede lek- og uteområder skal i utgangspunktet være universelt utformet. 
Det samme gjelder adkomstveier til disse arealene. Dette muliggjør at også 
forflytningshemmede kan ta i bruk og ha glede av utearealene.  
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Sol/skyggeforhold  
Odalsveien 42, 44 og 46 utgjør en vestvendt skråning som også skrår ned mot nord.  
 
Orienteringen er heldig med tanke på kveldssol, og planlagt bebyggelse er åpen for å 
slippe sol og lys inn mellom bebyggelsen. Bebyggelsen er arrangert med en nedre rekke 
av kjedehus og en øvre rekke av leilighetsbygg, med felles utearealer imellom. Rekkene 
er orientert fra sydvest til nordøst, noe som gir godt innslipp av sol mellom rekkene fra 
midt på dagen og utover ettermiddagen. Åpenhet en i rekkene gir innslipp av sol mellom 
bygningene på andre tidspunkter av dagen. 
 
Orienteringen er mindre heldig når solen står lavt i syd (vinterhalvåret). 
 
Støyforhold  
Planlagt boligprosjekt ligger utenfor gul støysone fra veitrafikk. Det er heller ingen andre 
kjente støykilder i nærområdet som har betydning for utbygging av aktuell tomt. 
 
Økt antall boenheter på tomten kan medføre økt støynivå fra trafikk og beboere. 
Etablering av gode leke- og uteoppholdsarealer kan medføre større bruk av utearealer, 
som kan medføre støyulemper for naboer. Eventuelle ulemper vurderes ikke å være 
større enn hva som må tåles innenfor et bebygd boligområde. 
 
Gjennomføring av tiltaket vil medføre støy i anleggs- og byggefasen, til ulempe for 
naboer. Tiltaket medfører imidlertid ikke mer støy enn hva som er normalt for denne 
type boligprosjekt. Det er tatt inn en reguleringsbestemmelse som forutsetter at 
anleggsarbeidet gjennomføres iht. grenseverdier i T-1442/2016, kap. 4. 
Reguleringsbestemmelsen angir konkrete grenseverdier, m.m. Det vil også bli stilt krav 
om støysvakt utstyr, støyskjermende tiltak dersom dette er nødvendig for å overholde 
grenseverdier, samt forhåndsvarsling av naboer ved særlig støyende arbeider. 
 
Kulturminner og bevaringsverdier  
Fylkeskonservator har uttalt at det ikke er registrert kulturminner eller andre 
bevaringsverdier innenfor planområdet. Det kan likevel ikke utelukkes at det kan 
avdekkes funn innenfor planområdet. Kulturminnelovens bestemmelser må etterfølges 
ved eventuelle funn av kulturminner eller andre bevaringsverdier. 
 
Miljøprogram, energi og klima  
Bergsprengning kan medføre vibrasjoner og rystelser til ulempe for naboer og 
omkringliggende bebyggelse. Fauna i området kan påvirkes. 
 
Fremmede arter i masser kan spres dersom masser som fjernes fra området ikke 
håndteres riktig. 
 
Anleggsperioden vil medføre støy, til ulempe for naboer. 
 
Utebelysning kan gi uønsket lys i soverom på nattetid. 
 
Det er imidlertid utarbeidet geoteknisk rapport som hensyntar omkringliggende 
bebyggelse og at det skal utføres målinger i de bygninger det ansees nødvendig. Det er 
også tatt inn en bestemmelse i planforslagets reguleringsbestemmelser om 
massehåndtering for å unngå spredning av eventuelle fremmede arter. 
 
Tilgjengelighet til kollektivtrafikk  
Det er kort vei til stoppesteder for lokalbuss, regionalbuss og ferge. 
 
Barn og unge 
Planforslaget vil gi større regulerte lekearealer enn eksisterende reguleringsplan. I 
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forbindelse med plansaken er det utarbeidet en kvalitetsplan for utearealene. 
 
Det reguleres fortau fra veikryss opp til innkjøring til boligområdet. Dette vil bedre 
trafikksikkerheten for alle gående i Odalsveien, derunder barn og unge. 
 
Hensynet til barn og unge er hensyntatt gjennom prosjektering og planlegging av 
boligprosjektet. 
 
Folkehelse 
Sykkelparkeringskrav er nedfelt i reguleringsbestemmelser. 
 
I forbindelse med plansaken er det utarbeidet en kvalitetsplan for utearealene. 
 
Det reguleres fortau fra innkjøring til boligområdet ned til veikryss, hvor det allerede 
ligger gang- og sykkelvei på motsatt side av veien. 
 
Krav til både private og felles utearealer er nedfelt i reguleringsbestemmelser, og det er 
nedfelt at mest mulig uteareal skal være felles for alle beboerne innenfor planområdet. 
 
Hensynet til folkehelse er hensyntatt gjennom prosjektering og planlegging av 
boligprosjektet. 
 
Kriminalitetsforebygging  
Reguleringsplanen vil sikre lekearealer for barn og unge i ulike aldre, samt andre 
rekreasjonsområder. Aktiviseringstilbud lokalt bidrar kriminalitetsforebyggende blant 
unge. 
 
Reguleringsplanen legger opp til en åpen og oversiktlig boligbebyggelse, med store felles 
uterom og funksjoner, som vil være hyppig i bruk. Åpen og oversiktlig bebyggelse, og 
hyppig bruk av beboere, vil virke kriminalitetsforebyggende. 
 
Hensynet til kriminalitetsforebygging er hensyntatt gjennom prosjektering og planlegging 
av boligprosjektet. 
 
Konsekvensutredning 
Tiltaket faller ikke inn under forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke 
konsekvensutredes. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for plansaken, datert 29.04.2019 (vedlegg 8). 
 
ROS-analysen konkluderer med at det før avbøtende tiltak er det ett forhold som 
medfører uakseptabel risiko (rød), og syv forhold som medfører risiko som bør vurderes 
med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. 
 
Etter avbøtende tiltak er det ingen forhold som medfører uakseptabel risiko, og risikoen 
reduseres som samtlige temaer. 
 
Følgende temaer er vurdert å kreve oppfølging: 
Punkt 1. Masseras/skred  
Punkt 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup, etc) 
Det vises til geoteknisk rapport fra Golder Associates AS, datert 29.03.2019 (vedlegg 
10). Rapporten konkluderer med at bergskjæringer må forboltes og sømbores, det må 
utarbeides en sprengningsplan og en bore- og salveplan. Det må også utarbeides et 
program for rystelsesmålinger og bygningsbesiktigelser av omkringliggende bebyggelse. 
Oppfølging og gjennomføring av sikringstiltak er nedfelt i forslag til planbestemmelser (§ 
7.1 nr. 4 og § 11). 
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Tiltaket medfører ingen økt fare for fall fra naturlig terrengformasjon fra eiendommer på 
oversiden av bergskjæring. 
 
Punkt 6. Radongass  
Det vises til geoteknisk rapport fra Golder Associates AS, datert 29.03.2019 (vedlegg 
10). Rapporten konkluderer med at ettersom tiltaksområdet har aktsomhetsgrad 3 for 
radon må RIB prosjektere tilpassede løsninger iht. dette. Tekniske krav til byggverk og 
øvre tillatte konsentrasjonsnivåer for radon er også regulert gjennom TEK17 § 13-5. 
 
Punkt 15. Fallskade (person) og utforkjøring (kjøretøy) 
Gjennomføring av planen/tiltaket forutsetter etablering av flere terrengmurer med 
nivåforskjeller på flere meter. Nivåforskjeller utgjør fare for fallskade (person) og 
utforkjøring (kjøretøy). Plankonsulent vurderer det som nødvendig med fysisk sikring 
langs hele terrengmur øst for planlagte leilighetsbygg, langs ny internvei til kjedehus 
nord for ny avkjørsel, samt lang ny kjørbar gangvei (rampe) opp til leilighetsbygg. Ved 
motorisert ferdsel vil det i tillegg til sikring mot fallskader også være behov for sikring 
mot utforkjøring av kjøretøyer. Ved nedkjøring til planlagt parkeringsanlegg, mot 
nabotomt, må det vurderes sikring mot utforkjøring av kjøretøyer fra nabotomt inn på 
prosjekttomten. 
 
Balkonger, takterrasser, o.l. må også sikres mot fallskade. 
 
Temaet håndteres i henhold til gjeldende lover og regler. Av TEK17 § 8-3, 3. ledd 
bokstav b følger det at nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. 
 
Punkt 39. Støy og støv fra andre kilder  
I anleggsperioden må det påregnes periodevis økning i støv og støy. Dette vil imidlertid 
ikke være utover hva som er normalt for anleggsarbeid og ulemper vil være midlertidige.  
Dette vil håndteres i henhold til gjeldende lover og regler, for å begrense ulemper for 
naboer. Naboer vil f.eks. bli varslet om forestående sprengningsarbeider, det vil være 
begrensninger i arbeidstid, o.l. En utbygging medfører nødvendigvis alltid noe ulempe for 
naboer i anleggsperioden. 
 
Punkt 44. Ulykke i av-/påkjørsler  
Punkt 45. Ulykke med gående/syklende  
Antall boenheter innenfor planområdet øker fra tre til 28 enheter, noe som vil øke 
biltrafikken til og fra planområdet. For Odalsveien S øker ÅDT fra 116 til 216. 
Trafikkanalyse utarbeidet av A/STAB, revisjon 1 datert 04.07.2019 (vedlegg 13), 
konkluderer med at dagens vei ikke er dimensjonert for økning i trafikkmengde.  
Planforslag viser en oppgradering av veistandard i henhold til anbefaling trafikkonsulent. 
Samtidig reduseres antall avkjørsler fra boligeiendommer til Odalsveien S gjennom 
reguleringen i forhold til dagens situasjon, fra fire til to. Avkjørselssituasjoner blir mer 
oversiktlige og veistandard heves. Odalsveien S oppgraderes med fortau, som øker 
sikkerhet for gående og syklende.  
Også trafikken i Odalsveienkrysset vil øke som følge av antall boenheter. Men også dette 
krysset oppgraderes gjennom reguleringen i forhold til dagens situasjon, og vil bli mer 
oversiktlig. 
 
Punkt 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring  
Anleggstransport medfører fare for påkjørsler med potensielt alvorlige konsekvenser for 
andre trafikanter. Odalsveien S er skolevei for barn, og vil fortsette å være dette under 
anleggsperioden.  
Sikkerheten til gående og syklende under anleggsperioden skal inkluderes som risiko i 
SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som er pålagt utført før oppstart på 
byggeplass iht byggherreforskriften. 
 
Det vises for øvrig til ROS-analysen i sin helhet. 



Dato: 29.04.2019      Vedlegg 3 
Sist endret: 04.12.2019  Planbeskrivelse 

 60 

7. Forhåndsuttalelser 

Liste over innkomne forhåndsuttalelser og forslagsstillers kommentarer 
til forhåndsuttalelsene 
 
Det er i alt kommet inn 16 uttalelser til planforslaget. 
 
Nummer Gnr/bnr Navn Dato 
1 40/347 Randi Stor-Re 15.02.2019 
2  RfD IKS 07.02.2019 
3  Statens vegvesen, region sør 08.02.2019 
4  NVE 15.02.2019 
5  Buskerud fylkeskommune, 

Utviklingsavdelingen 
05.03.2019 

6  Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.03.2019 
7 40/91; 

40/336; 
40/360; 
40/93; 
40/382; 
40/341; 
40/340; 
40/205; 
40/347; 
40/328 

Naboer – fellesbrev (Elin Olsen og Terje 
Dehli, Marianne og Tore Glomseth, May 
Leena Singh og Rajdeep Singh Sidhu, 
Rortunet Terrasse Borettslag, Knut Løvås, 
Iren Dyrsjø Tretøy, Sukhdev Singh og 
Gurjeet K. Thind, Mette Mostu, Ingrunn og 
Trond Skjæret, Randi Stor-Re, Atle 
Eriksen.) 

01.03.2019 

8 40/336 Atle Eriksen 04.03.2019 
9 40/340 Ingunn og Trond Skjæret 04.03.2019 
10 40/205 May Leena Singh og Rajdeep Singh Sidhu 04.03.2019 
11 40/95; 

38/176 
Rortunet AS 04.03.2019 

12 40/382 Marianne Glomseth og Tore G. Rauland 05.03.2019 
13 40/91 Elin Olsen og Terje Dehli 03.03.2019 
14 70/93 Iren Dyrsjø Tretøy 01.03.2019 
15  Fylkesmannen i Oslo og Viken 25.03.2019 
16  Buskerud fylkeskommune, 

Utviklingsavdelingen 
10.04.2019 

 
Oppsummering av innkomne forhåndsuttalelser 
Nedenfor gis en oppsummering av innkomne merknader til varsel om planoppstart (til 
venstre), med forslagsstillers svar/kommentar (til høyre). 
 
Nr. 1 Randi Stor-Re, Odalsveien 50 
Planområdet omfatter en del av 
merknadshavers tomt. Nærmere forklart en 
"trekant" mellom Odalsveien S og felles 
avkjørsel for Odalsveien 48, 50 og planlagt 
blokkbebyggelse. Merknadshaver bemerker at 
dette arealet er en del av merknadshavers 
tomt og benyttes som oppstillingsplass for bil, 
og at forslagsstiller ikke kan benytte dette 
arealet til andre formål. 

Det aktuelle arealet er tatt ut av planområdet, 
og det vil ikke bli gjort tiltak som avskjærer 
merknadshavers bruk av dette arealet. 
Bakgrunnen for at denne "trekanten" 
opprinnelig ble tatt med i varslet 
planavgrensning var at kommunen stilte krav 
om dette. Dette var antagelig for å få flere 
rette linjer i planavgrensningen, og/eller for å 
sikre nødvendig areal til avkjørsel. Ved 
fastsetting av endelig planavgrensning ble det 
vurdert at arealet kunne tas ut av 
planområdet. 
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Nr. 2 RfD IKS (renovasjonsselskap) 
Planlegging av renovasjonsløsninger og krav til 
disse bør fastsettes allerede på 
reguleringsplannivå. RfD IKS har utarbeidet 
retningslinjer for renovasjonsløsninger. Det 
oppfordres til å ta kontakt med RfD for råd og 
veiledning. 

Forslagsstiller har vært i kontakt med RfD, 
men fikk da beskjed om at ettersom Røyken 
kommune slås sammen med Asker kommune 
01.01.2020, og da vil betjenes av et annet 
renovasjonsselskap, ville det være mer 
hensiktsmessig å kontakte Asker kommune. 
Forslagsstiller har avsatt nødvendig areal til 
felles renovasjonsløsning, og det er prosjektert 
tilstrekkelig snuareal for renovasjonsbil. Det er 
avklart med kommunens saksbehandler i 
planavdelingen at dette er tilstrekkelig for 
plansaken. 

 
Nr. 3 Statens vegvesen, region sør (vegmyndighet) 
Planarbeidet berører ikke riks- eller fylkesvei 
direkte. For større utbygginger vil det ofte 
være nødvendig med en trafikkanalyse. Det 
må påregnes innsigelser fra Statens vegvesen 
mot eventuelt planforslag som ikke er i 
samsvar med nasjonale hensyn eller viktige 
parametere i vegnormalene. Det forutsettes ny 
uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse 
med offentlig ettersyn. 

Det er utarbeidet trafikkanalyse i forbindelse 
med reguleringsarbeidet. Forslagsstiller 
vurderer uttalelsen fra Statens vegvesen 
dithen at vegmyndigheten ikke har konkrete 
merknader til planarbeidet ettersom 
planområdet ikke berører riks- eller fylkesvei, 
men at vegmyndigheten vil kunne komme med 
merknader i forbindelse med at planforslaget 
legges ut på offentlig ettersyn. 

 
Nr. 4 NVE (energi- og vassdragsdirektoratet) 
NVE er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innen saksområdene 
flom-, erosjon- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, 
m.m. NVE gir råd og veiledning om hvordan 
disse saksområdene ivaretas ved utarbeidelse 
av arealplaner. Forslagsstiller har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 
Dersom planen berører NVEs saksområder, 
skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. 

I merknadsbrevet fra NVE er overskriften 
"NVEs generelle uttalelse". Forslagsstiller 
vurderer brevet som et informasjonsskriv. I 
forbindelse med reguleringsarbeidet er det 
utarbeidet geoteknisk rapport, overvannsplan, 
miljøprogram, m.m. Forslagsstiller vurderer at 
NVEs saksområder er tilstrekkelig utredet og 
ivaretatt gjennom planarbeidet. 

 
Nr. 5 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen (fylkeskonservator) 
Det er ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner, verneverdige bygninger eller 
andre etterreformatoriske kulturminner 
innenfor eller like utenfor planområdet. Det 
foreslås at følgende tas med som en 
reguleringsbestemmelse: "Dersom det under 
anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk 
fredede kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen ved 
fylkeskommunen kontaktes, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd". 

Forslagsstiller har ingen innvendinger mot 
dette, utover at det i bestemmelsen står 
"regional kulturminnemyndighet" i stedet for 
"utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen". 
Bakgrunnen for dette er at Røyken kommune 
slåes sammen med Asker kommune 
01.01.2020, og en slik henvendelse må da 
gjøres til kulturminnemyndighet for Akershus 
fylkeskommune, ikke utviklingsavdelingen i 
Buskerud fylkeskommune. «Regional 
kulturminnemyndighet» vil være dekkende 
både før og etter kommunesammenslåingen. 

 
Nr. 6 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Fylkesmannen gir en generell tilbakemelding 
om at endringene må gjennomføres i tråd med 
nasjonale føringer og retningslinjer for 
arealforvaltningen. Det forventes at barn og 
unges interesser, trafikksikkerhet, støy, 
universell utforming, boligsosiale hensyn, 
samfunnssikkerhet, overvannshåndtering og 
naturmangfold blir ivaretatt og redegjort for i 
planforslaget. 

Reguleringen vil gjennomføres i tråd med 
nasjonale føringer og retningslinjer for 
arealforvaltningen. 
Forslagsstiller mener de nevnte hensyn er 
redegjort for og hensyntatt gjennom 
planarbeidet. Det vises bl.a. til at det er 
utarbeidet miljøprogram, trafikkanalyse, 
kvalitetsprogram for utearealer, 
overvannsplan, ROS-analyse, m.m. 
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Nr. 7 Naboer (fellesbrev) 
Bokvalitet: Planinitiativet bryter med god 
bokvalitet, med for høy BYA, for lite MUA, 
underdimensjonert lekeareal. Det anføres også 
at det ville gi bedre bokvalitet for alle berørte 
parter dersom det bygges færre enn 28 
boenheter. 

Forslagsstiller bemerker at naboenes 
merknader er basert på prosjektet slik det 
fremsto til bestilling av oppstartsmøtet 
(planinitiativ).  
Prosjektet er bearbeidet gjennom 
planprosessen, og inkluderer nå langt mer 
lekeareal. Utearealer for øvrig er også 
bearbeidet. 
Det er i forbindelse med plansaken utarbeidet 
en kvalitetsplan for utearealer av 
landskapsarkitekt. 
Bokvalitet er et sentralt hensyn i dette 
prosjektet, og er bakgrunnen for at det 
utarbeides ny reguleringsplan fremfor å 
utforme et prosjekt etter gjeldende 
reguleringsplan. 
Det er ikke aktuelt å redusere antall boenheter 
i forhold til gjeldende regulering. Antall 
boenheter vil forbli 28 enheter. 

Høyde: Endring av maksimal kotehøyde for 
leilighetsbygg bør ikke tillates, da dette er til 
sjenanse for øvrig bebyggelse. Heisoppbygg vil 
stikke ytterligere tre meter opp fra disse 
maks.høydene. 

Maksimal tillatt byggehøyde for leilighetsbygg 
blir 0,5 meter høyere enn gjeldende 
regulering. Bakgrunnen for dette er dagens 
tekniske krav, og ikke et ønske om flere 
etasjer eller økt himlingshøyde i leiligheter. 
Det medfører ikke riktighet at heisoppbygg vil 
stikke ytterligere 3 meter over tak, da det ikke 
er tiltenkt takterrasser på tak. Oppbygg vil 
være omtrent 1,5 meter og vil utgjøre en 
svært liten del av takflatens areal. Bygging 
etter gjeldende regulering ville også medføre 
takoppbygg, og det er således ingen forskjell 
på dette utover den lille endringen på 0,5 
meter. 
Forslagsstiller ønsker å bemerke at 
leilighetsbyggene ikke vil bryte med silhuetten 
av den bakenforliggende skråningen, og 
høydene er dermed verken til særlig sjenanse 
for naboer eller området for øvrig. Tvert imot 
mener forslagsstiller at prosjektet er godt 
tilpasset terrenget og området for øvrig. 
Fjernvirkninger av leilighetsbyggenes høyder 
illustreres i vedlegg 5 (terrengprofil, lengde- og 
tverrsnitt). 

BYA og typologi: Gjeldende regulering tillater 
27 % BYA, som er langt høyere enn 
eneboligbebyggelsen i området for øvrig, hvor 
det tillates 15 %. Økt BYA er ikke forenelig 
med bokvalitet. Med unntak av terrassehuset 
Odalsveien 60A-60C består nærområdet bak 
og på sidene av tomtene utelukkende av 
småhusbebyggelse. Planlagte typologier føyer 
seg ikke inn i eksisterende boligbebyggelse. 

Gjeldende KPA legger opp til 35 % BYA for 
blokkbebyggelse og 30 % BYA for konsentrert 
småhusbebyggelse. Planområdet er allerede 
regulert til blokkbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse, og kan ikke sammenlignes 
med eneboligtomter i nærområdet. 
Forslagsstiller er av det syn at det vil øke 
bokvaliteten når man får oppdelt og spredd 
utover blokkbebyggelsen, sammenlignet med 
gjeldende regulering hvor all blokkbebyggelse 
er samlet. Antall boenheter av konsentrert 
småhusbebyggelse reduseres fra ni til seks, og 
frittstående småhusbebyggelse utgår. I stedet 
tilkommer et lavt leilighetsbygg på tre etasjer. 
Dette gir langt mer åpen og luftig bebyggelse 
enn gjeldende regulering legger opp til, med 
en fremre rekke med seks kjedehus 
(konsentrert småhusbebyggelse) og en bakre 
rekke av leilighetsbygg (blokkbebyggelse). 
Forslagsstiller mener merknadshaverne er 
svært selektive i hva de tar med når de 
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beskriver eksisterende bebyggelse i 
nærområdet. På motsatt side av Odalsveien S 
finner man både blokkbebyggelse og 
konsentrert småhusbebyggelse, og på andre 
siden av Odalsveien H er det 
sentrumsbebyggelse. Det er også bygd og 
planlagt bygd blokkbebyggelse og annen tett 
bebyggelse i nærheten. 

Lek og MUA: KPA stiller krav om minimum 
1.000 kvm lek. Etter gjeldende regulering 
medregnes ikke arealer brattere enn 1:8. 
Dette bør legges til grunn for endret plan, selv 
om gjeldende KPA sier 1:3. 

I endret reguleringsplan vil beregningsmåte 
oppdateres iht gjeldende KPA, som sier at 
arealer med stigning inntil 1:3 medregnes. 
Dette er kommunens gjeldende vurdering av 
hva som er brukbart uteareal, og dette 
samsvarer også med hva de fleste andre 
kommuner legger til grunn. 

Sprengning: Før sprenging må sensorer settes 
på omkringliggende bebyggelse. Naboer 
forventer å få sprengningsplan med 
tidspunkter for sprengning. 

Det er utarbeidet geoteknisk rapport til 
plansaken. I forslag til planbestemmelser er 
det tatt inn en bestemmelse om at 
utgravingsarbeider, berguttak, sprengning og 
bergsikring utføres i henhold til den 
geotekniske rapporten, eller annen rapport 
som erstatter denne. 
Det er også tatt inn en rekkefølgebestemmelse 
om at bergsikring skal være utført før 
igangsettingstillatelse. 
Geoteknisk rapport omhandler overvåkning av 
rystelsesgrenser og bygningsbesiktelse av 
nabobebyggelse. Geoteknisk rapport viser 
hvilke eiendommer det er nødvendig å 
overvåke. Det vises til figur 8 på side 14 i 
vedlegg 10 (geoteknisk rapport). 

Administrativ og politisk behandling: Å bytte ut 
tre eneboliger med seks kjedehus og tre 
leilighetsbygg er en stor endring for naboer. 
Det ønskes derfor at byggesaken blir 
tilstrekkelig gjennomgått administrativt og 
politisk i kommunen, hvor man går gjennom 
alle aspekter ved prosjektet. 

Dette er begrunnelsen for at Fylkesmannen har 
krevd reguleringsplanen endret gjennom en 
plansak, fremfor dispensasjoner gjennom 
byggesak. Alle aspekter ved prosjektet vil bli 
belyst gjennom plansak og byggesak, og 
naboer har muligheten til å fremme sine 
merknader underveis. 

Kapasitet vei, barnehage, skole, eldreomsorg 
m.m.: I planinitiativet står det at 
kapasitetsvurderinger forutsettes å ha blitt 
vurdert og avklart under arbeidet med 
gjeldende reguleringsplan. Naboer mener det 
blir feil å legge dette til grunn med tanke på at 
det er bygd mange nye boliger i Slemmestad 
og omegn de senere årene. 

Forslagsstiller ønsker å bemerke at antall 
boenheter ikke endres i forhold til eksisterende 
reguleringsplan. Totalt antall boenheter forblir 
28 enheter. Det må kunne forutsettes at det 
ble gjort kapasitetsvurderinger under arbeidet 
med gjeldende reguleringsplan, og ved alle 
andre reguleringsplaner som medfører et økt 
antall boenheter. I og med at byggherre kan 
utvikle 28 boenheter under gjeldende 
regulering, finner vi ikke grunnlag for å foreta 
slike kapasitetsvurderinger ved en ny 
reguleringsplan som ikke medfører økt 
boligantall i forhold til eksisterende regulering. 
Det er imidlertid utarbeidet en trafikkanalyse, 
ettersom kommunen uttrykkelig har etterspurt 
dette. 

Feil i illustrasjonsmaterialet til planinitiativ: 
Naboer anfører at det i figur 2a er retusjert 
bort enkelte bygninger på tilstøtende tomter, 
og at dette gir et feilaktig bilde av situasjonen. 

Forslagsstiller bemerker at illustrasjoner 
innsendt til bestilling av oppstartsmøte hos 
kommunen ikke var et komplett materiale, og 
dette heller ikke kan forventes på et så tidlig 
stadium av plansaken. Det var ikke "retusjert" 
bort noen bygninger eller på annen måte gjort 
forsøk på å gjengi et feilaktig helhetsbilde. 3D-
modellen vi har bygget opp hadde imidlertid 
enkelte mangler på dette tidspunktet. Dette er 
senere rettet opp, og illustrasjoner vedlagt 
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innsendt planforslag viser et mer helhetlig 
bilde av omkringliggende bebyggelse, selv om 
også nåværende modell også har sine 
begrensninger i detaljeringsnivå, slik enhver 
modell alltid har. 

Ferdsel for barn: Barn i Blåveisveien og 
Ødegårdsskogen benytter stier ned til 
Odalsveien, og det er derfor flere barn som 
ferdes forbi planområdet enn antallet barn med 
adresse i Odalsveien. Sikkerhet for myke 
trafikanter er derfor viktig. 

Forslagsstiller er enig i at sikker ferdsel for 
barn og andre gående er svært viktig. Planen 
omfatter oppgradering av en del av Odalsveien 
S, samt nytt fortau langs denne veibiten. Dette 
vil bedre sikkerheten for alle gående i 
Odalsveien. Det er også utarbeidet en 
trafikkanalyse i forbindelse med plansaken, 
hvor trafikksikkerhet er et viktig tema. 

Brann og redning, parkering, renovasjon, 
m.m.: Naboer bemerker at det ikke syntes å 
være tatt hensyn til brannhydranter, 
oppstillingsplass for brannbil, 
renovasjonsanlegg, snuhammer for lastebil, 
snuplass dimensjonert for personbil ved 
inngangsdører til blokker, snødeponi, HC-
parkering eller el-billading. 

Forslagsstiller kan forsikre merknadshaverne 
om at disse forholdene er ivaretatt. 
Oppstillingsplass for brannbil er vist i plankart, 
med tilhørende bestemmelser. Plassering av 
brannhydrant/brannkum skal være vist i 
utomhusplan til rammesøknad, ref. 
planbestemmelser. Det er regulert inn et 
tilstrekkelig areal for felles renovasjonsanlegg. 
Gårdsplass er dimensjonert i samarbeid med 
veikonsulent (RIVei) for å sikre tilstrekkelig 
snuareal. Det reguleres kjørbar gangvei, med 
vendehammer på blokkenes inngangsnivå, selv 
om det kun unntaksvis vil være biltrafikk inne 
på boligområdet. Det vil være HC-parkering 
både på terreng og inne i parkeringsanlegg. 
Det vil være mulighet for el-billading i 
parkeringsanlegg og i kjedehusenes garasjer. 
Det er tilstrekkelig areal for snølagring på egen 
tomt. 

Sikkerhet mot utleie: Det må sikres at nye 
boliger ikke har mulighet til utleie da dette i 
praksis vil bli boenheter som kommer i tillegg 
til eksisterende enheter. 

Forslagsstiller ønsker å bemerke at 
planforslaget setter tak for antall boenheter 
innenfor planområdet (maks. 28 enheter). 
Dette avskjærer muligheten for å skille ut nye 
boenheter. Hvorvidt fremtidig beboere ønsker 
å leie ut et rom i egen leilighet eller kjedehus 
kan imidlertid ikke styres gjennom en 
reguleringsplan. Det samme gjelder for øvrig 
for deres egne boliger. 

Ulemper i anleggsperioden: Naboer vil plages 
av støy, støv, ufremkommelige veier, 
avsperringer, sprengninger og redusert 
livskvalitet under anleggsperioden. Noen 
naboer er personer som krever særlig 
skjerming, slik som eldre, funksjonshemmede 
og hjemmeværende. 

En utbygging medfører nødvendigvis alltid noe 
ulempe for naboer. Dette vil håndteres i 
henhold til gjeldende lover og regler. Dette 
gjelder varsling av sprengning, fysisk sikring 
av anleggsområde, begrensninger i arbeidstid, 
m.m. 
Det er tatt inn en bestemmelse om støy i 
anleggs- og byggefasen som angir 
grenseverdier for støy på ulike tider av døgnet, 
varigheten av anleggsarbeider, m.m. 

Odalsveien 50: Planområdet omfatter en del av 
Odalsveien 50. Nærmere forklart en "trekant" 
mellom Odalsveien S og felles avkjørsel for 
Odalsveien 48, 50 og planlagt 
blokkbebyggelse. Det bemerkes at dette 
arealet er en del av naboens tomt og benyttes 
som oppstillingsplass for bil, og at 
forslagsstiller ikke kan benytte dette arealet til 
andre formål. 

Det aktuelle arealet er tatt ut av planområdet, 
og det vil ikke bli gjort tiltak som avskjærer 
merknadshavers bruk av dette arealet. 
Bakgrunnen for at denne "trekanten" 
opprinnelig ble tatt med i varslet 
planavgrensning var at kommunen stilte krav 
om dette. Dette var antagelig for å få flere 
rette linjer i planavgrensningen, og/eller for å 
sikre nødvendig areal til avkjørsel. Ved 
fastsetting av endelig planavgrensning ble det 
vurdert at arealet kunne tas ut av 
planområdet. 
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Gjesteparkering for kjedehus: Naboer er 
uenige i forslagsstillers vurdering av at det ikke 
er nødvendig med to felles 
gjesteparkeringsplasser for kjedehusene. Det 
bemerkes at praksis i nabolaget og landet for 
øvrig er å ha mange besøkende ved høytider 
og andre anledninger, noe som kan medføre 
villparkering i området. 

Parkeringskrav i KPA krever to gjesteplasser 
totalt for alle seks kjedehus. Her er det lagt 
opp til to gjesteplasser per bolig foran private 
garasjer, totalt 12 gjesteplasser. Den foreslåtte 
løsning vil dermed motvirke villparkering i 
langt større grad enn hva KPA krever. Vi anser 
det derfor ikke som nødvendig å etablere 
ytterligere to separate gjesteplasser. 

Vei og fortau: Naboer mener man heller bør ta 
tomtearealer fra byggherre enn fra naboer for 
å oppnå den nødvendige bredde på kjørevei og 
fortau. 

Forslagsstiller har forsøkt å imøtekomme 
merknadshavere, ved å flytte veiprofil (med 
fortau og grøft) noe østover (inn mot egen 
tomt). Planforslaget medfører imidlertid 
fremdeles at grøft og fortau ligger delvis inne 
på nabotomter. Det er flere grunner til dette. 
Planavgrensning mot naboeiendommer på 
vestsiden av Odalsveien S sammenfaller i all 
hovedsak med planavgrensning i gjeldende 
reguleringsplan. Kommunen har imidlertid stilt 
krav om at det reguleres fortau lenger opp 
langs veien (nordover) enn etter gjeldende 
regulering, noe som medfører at noe mer areal 
av gnr 40 bnr 117/224 berøres enn i gjeldende 
plan. 
Røyken kommunes gjeldende veg- og 
gatenorm stiller i dag krav om 2,0 meter bred 
grøft langs fortau (bl.a. til snøopplag), mens 
grøft i gjeldende plan har regulert bredde 1,5 
meter. Veiprofilen (med fortau og grøft) er lagt 
så langt østover som mulig. 
Terrenget vanskeliggjør plassering lengre 
østover, selv om foreslått plassering ligger litt 
lengre øst enn i gjeldende regulering. 
Det er en del av en eksisterende vei som skal 
oppgraderes, ikke en helt ny vei som 
etableres, derfor må veistrekningen møte 
eksisterende veiarealer både i nord og syd, noe 
som legger føringer for plassering. 
Det er i hovedsak kommunale veitomter som 
berøres av oppgraderingen av vei. Disse 
veitomtene har imidlertid ujevn geometri, og 
det er ikke mulig å kun benytte kommunal 
veigrunn og forslagsstillers grunn til å regulere 
og opparbeide vei. 
Det er i planforslaget valgt veiklasse B2, 
fremfor veiklasse A, som er 1 meter bredere 
enn B2. Dette bl.a. for å redusere det areal av 
nabotomter som berøres av oppgraderingen av 
vei. 
Fortau er lagt til vestsiden av kjørebane, som i 
gjeldende regulering, hovedsakelig for å 
redusere antall krysningspunkter av kjørebane 
(det ligger flere avkjørsler som skal serves 
langs vestsiden enn langs østsiden). 
Forslagsstiller ønsker også å bemerke at det er 
svært begrenset areal av nabotomter som blir 
berørt, og at også naboene vil dra nytte av 
oppgradert veistandard og et nytt fortau. 

Planavgrensning: Naboer viser til illustrasjon 
under punkt 10 i kommunens referat fra 
oppstartsmøte. Kommunens foreslåtte 
planavgrensning går langt inn på tomter som 
ikke tilhører byggherre, og det anføres at 
byggherre ikke har tillatelse til å ta seg til rette 
på andre personers tomter. 

Forslagsstiller ønsker å bemerke at det ikke er 
varslet en like omfattende planavgrensning 
som den kommunen illustrerte i referat fra 
oppstartsmøte. Kommunens illustrasjon kan 
heller ikke ment å være en nøyaktig tegning, 
men heller som en illustrasjon for å veilede 
forslagsstiller. Endelig planavgrensning er 
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videre enda mindre omfattende enn varslet 
planavgrensning. 
I illustrasjon og tabell på første side av kapittel 
3 i denne planbeskrivelsen (side 14) er det gitt 
en oversikt over eierforhold og omfang av 
arealer som omfattes av planavgrensningen. 
Det bemerkes også at når det kommer til 
eierskap, så kan man regulere tomtearealer 
man ikke selv eier. Dette medfører imidlertid 
ingen automatisk overføring av eiendomsrett 
til disse arealene. 

Tegninger: Naboer anfører at det ikke har 
lyktes å få se tegninger av det planlagte 
boligprosjektet. Det anføres at prosjektet er 
vesentlig endret fra det som ble rammesøkt i 
2018. Det kreves tilgang til slike tegninger. 

Naboer ble varslet om oppstart planarbeid. På 
dette tidspunktet var ikke 
illustrasjonsprosjektet ferdig. 
Ved innsending av planforslag er det imidlertid 
innsendt et illustrasjonsprosjekt, som naboer 
vil ha tilgang til å se. Det er riktig at prosjektet 
er endret siden det prosjektet som ble 
rammesøkt i 2018. Det vil bli seks kjedehus, 
tre leilighetsbygg på tre, fire og fem etasjer, 
større lekearealer, m.m. Antall boenheter 
forblir uendret. 

 
Nr. 8 Atle Eriksen, Ødegårdslia 43 
Ved sprengning i bergskjæringen mot 
merknadshavers eiendom vil det være behov 
for bergsikring for å hindre ras. Merknadshaver 
vil forlange en betongmur på ca. 150 cm langs 
tomtegrense, som "skjul" pga høyde på 
blokken nedenfor. 

Prosjektering og utførelse av sprengning og 
berguttak, samt bergsikring, vil utføres av 
profesjonelle aktører, og nødvendige 
ansvarsområder vil belegges med ansvar. Det 
er utarbeidet geoteknisk rapport til plansaken, 
og gitt planbestemmelser for 
sprengningsarbeider, bergsikring, m.m. 
Forslagsstiller kan imidlertid ikke se relevansen 
mellom sprengningsarbeidene og fremsatt krav 
om mur for å "skjule" den planlagte 
bebyggelse. 

 
Nr. 9 Ingunn og Trond Skjæret, Odalsveien 35D 
Fortau langs Odalsveien S bør plasseres på 
"utbyggers side" av veien. Den del av 
merknadshavers tomt som omfattes av 
planområdet benyttes i dag til gjesteparkering. 
Tap av disse plassene vil medføre økt 
gateparkering i Odalsveien S. Merknadshaver 
mener det er feil at nabotomter skal tape 
parkeringsplasser pga utbyggingen. Det 
nevnes også at Odalsveien 60 har egen 
parkering som ser ut til å bortfalle. 

Fortau er lagt til vestsiden av kjørebane, som i 
gjeldende regulering, hovedsakelig for å 
redusere antall krysningspunkter av kjørebane 
(det ligger flere avkjørsler som skal serves 
langs vestsiden enn langs østsiden). 
Kommunen har påkrevd at fortau går lenger 
opp langs Odalsveien S enn i gjeldende 
regulering. 
Merknadshavere får fortau til egen avkjørsel. 
Vei og fortau er forsøkt lagt slik at den tar 
minst mulig grad berører tilstøtende 
eiendommer. En mindre del av den felles 
gårdsplasstomten tilhørende Odalsveien 35A-D 
vil imidlertid berøres av oppgraderingen av 
veien. Dette er imidlertid hovedsakelig arealer 
som også i dag er grøft/veikant. 
For Odalsveien 60 har det vært mulig å legge 
vei/fortau slik at det i svært liten grad påvirker 
eksisterende parkeringsarealer på tomten. 

 
Nr. 10 May Leena Singh og Rajdeep Singh Sidhu, Odalsveien 48 
Merknadshaver anfører at forslagsstiller ikke i 
tilstrekkelig grad beskriver de endringer som 
planforslaget medfører, og ber om at 
forslagsstiller oversender mer detaljert 
beskrivelse av endringer. Merknadshaver 
innehar ikke den nødvendige kompetanse til å 

Naboer er varslet om planoppstart, og det er 
henvist til kommunens nettsider hvor innsendt 
planinitiativ ligger tilgjengelig. I tillegg er 
forslagsstiller tilgjengelig for å svare på 
spørsmål naboer og andre interessenter måtte 
ha. Planarbeid og illustrasjonsprosjekt for øvrig 



Dato: 29.04.2019      Vedlegg 3 
Sist endret: 04.12.2019  Planbeskrivelse 

 67 

sette seg inn i lover og regler, forslagsstillers 
beskrivelser, m.m. Merknadshaver håper 
kommunen forstår at det ikke er enkelt for 
naboer å forstå eller finne alle dokumenter fra 
kommune og forslagsstiller. 

er imidlertid en prosess som starter ved varsel 
om planoppstart, og det har derfor ikke 
foreligget et ferdig prosjekt ved varsel om 
planoppstart som kunne oversendes naboer. 
Forslagsstiller følger vanlig saksgang for 
planarbeid, også hva gjelder varsling av 
naboer. 

Tomtegrensen må sikres og skjermes for 
Odalsveien 48. Selv om bygg og nedkjøring til 
parkeringsanlegg får avstand på minimum fire 
meter vil det bli mye trafikk, støy og innsyn. 
Byggherre bes også om å ta kontakt med 
merknadshaver angående gjerde, sikring ved 
terrenginngrep og sikring mot fall. Det er 
vanlig i slik saker at byggherre kontakter og 
samarbeider med nabotomter for sikring, valg 
av gjerde, m.m. 

Reguleringsplanen vil ikke ha særskilte 
bestemmelser for fysisk sikring av 
nivåforskjeller. Forslagsstiller vurderer at krav 
til sikring mot fallskade er tilstrekkelig dekket i 
teknisk forskrift og plan- og bygningsloven. 
Det er flere områder på tomten hvor det vil 
være krav om fysisk sikring, både mot 
fallskader og utforkjøring. 
Det vil være nødvendig med fysisk sikring 
langs hele terrengmur øst for planlagte 
leilighetsbygg, langs ny internvei til kjedehus 
nord for ny avkjørsel, samt lang ny kjørbar 
gangvei (rampe) opp til leilighetsbygg. Ved 
motorisert ferdsel vil det i tillegg til sikring mot 
fallskader også være behov for sikring mot 
utforkjøring av kjøretøyer. Ved nedkjøring til 
planlagt parkeringsanlegg, mot nabotomt, må 
det vurderes sikring mot utforkjøring av 
kjøretøyer fra nabotomt inn på prosjekttomten. 
Forslagsstiller mener det er for tidlig å 
diskutere konkret valg av gjerde i plansaken, 
men noterer seg at merknadshaver ønsker 
kontakt i forbindelse med valg av gjerde/fysisk 
sikring. 

Byggherre ser ikke ut til å respektere 
Fylkesmannens tilbakemelding, og ønsker å 
endre reguleringsplanen for å tilpasse ønsket 
utbygging. Merknadshaver ber om at 
reguleringsplanen ikke endres til fordel for 
byggherre. Det foreligger en gjeldende 
reguleringsplan som byggherre skal følge. 

Fylkesmannen opphevet rammetillatelse med 
den begrunnelse at de ønskede avvik fra 
gjeldende reguleringsplan krever endring av 
reguleringsplanen og ikke kan gjøres gjennom 
dispensasjoner i byggesak. Dette er 
bakgrunnen for at det er utarbeidet planforslag 
til ny reguleringsplan. Fylkesmannen har ikke 
uttalt seg negativt om prosjektet som sådan. 

Merknadshaver ønsker ikke høyere 
bebyggelse. 

Økning i maksimal kotehøyde for leilighetsbygg 
i forhold til gjeldende regulering er begrunnet 
med dagens tekniske krav. Det er ikke på 
grunn av et ønske om økt himlingshøyde i 
leiligheter eller flere etasjer. Økningen er ikke 
betydelig, det er tale om 0,5 meter økning. 
Forslagsstiller ønsker å bemerke at 
leilighetsbyggene ikke vil bryte med silhuetten 
av den bakenforliggende skråningen, og 
høydene er dermed verken til særlig sjenanse 
for naboer eller området for øvrig. Tvert imot 
mener forslagsstiller at prosjektet er godt 
tilpasset terrenget og området for øvrig. 
Fjernvirkninger av leilighetsbyggenes høyder 
illustreres i vedlegg 5 (terrengprofil, lengde- 
og tverrsnitt). 

Forslagsstiller tar ikke Fylkesmannens 
tilbakemelding om krav til lekeareal eller andre 
tilbakemeldinger seriøst, og ber om endringer 
av planen for å nå sitt mål. 

I opprinnelig søknad (byggesak) var gjeldende 
reguleringsplan arealkrav til lekeareal oppfylt. 
Dispensasjonen gjaldt kun plassering av 
lekearealer. I nytt planforslag er det 775 m2 
lekearealer, mot 330 m2 i gjeldende 
reguleringsplan. 

Forslagsstiller må ikke gis rett/dispensasjon 
som kan forringe eller sette noen form for 
begrensninger på tomten til Odalsveien 48. 

Forslagsstiller mener planforslaget ikke legger 
noen særlige føringer eller begrensninger på 
naboeiendommen Odalsveien 48, og mener 
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prosjektet tilfører nærområdet kvaliteter 
fremfor forringelse. 

For å lage en solid mur mot Odalsveien 48 må 
man grave på begge sider av muren. 
Merknadshaver stiller spørsmål ved om 
byggherre vil klare å holde seg på egen tomt. 

Nedkjøring til parkeringsanlegg vil ligge 
minimum fire meter fra nabogrense. 
Forslagsstiller finner ikke at merknadshavers 
bekymring er begrunnet. 

Merknadshaver er avhengig av adkomst til 
egen tomt. Denne må sikres og være 
tilgjengelig til enhver tid. Ved trefelling på 
prosjekttomten ble veien stengt uten forvarsel. 

Forslagsstiller er enig i at midlertidig hindring 
av adkomst bør varsles på forhånd, og noterer 
seg merknadshavers kommentar. 

Det er satt av svært lite parkeringsplasser for 
gjester. Merkandshaver er bekymret for at 
nabotomter skal brukes som 
parkeringsplasser. 

Det medfører ikke riktighet at det vil bli for få 
gjesteparkeringsplasser. Reguleringsplanen vil 
forholde seg til KPAs parkeringskrav. For 
kjedehusene er det langt flere gjesteplasser 
(foran individuelle carporter) enn hva KPA 
krever. 

Avkjørsel for Odalsveien 48 og 50: Postkasser 
og avfallscontainere er plassert langs 
avkjørsel, forslagsstiller må hensynta at 
avkjørsel skal benyttes av Odalsveien 48 og 
50, hva er tenkt angående asfalt som 
ødelegges i tomtegrensen og eventuelt på 
tomten til Odalsveien 48? 

Ved eventuell fjerning av asfalt må entreprenør 
tilbakeføre dette til opprinnelig stand. 
Odalsveien 48 og 50 skal fremdeles ha 
anledning til å ha postkasser og 
avfallscontainere langs avkjørsel. 
Forslagsstiller vil hensynta at Odalsveien 48 og 
50 fremdeles skal ha avkjørsel som i dag. 

Balkong mot Odalsveien 48. Merknadshaver 
ber om at retning på balkong i leilighetsbygg A 
endres, slik at det blir minst mulig innsyn til 
Odalsveien 48. 

Byggegrense for bygg G (leilighetsbygg i syd) 
ligger nesten åtte meter fra tomtegrense mot 
Odalsveien 48. Fra byggegrense til bolig i 
Odalsveien 48 er det nesten 23 meter. 
Forslagsstiller kan ikke se at den aktuelle 
balkong vil være til urimelig ulempe for 
merknadshaver. 

Det bes om at byggherre utarbeider 
tilstandsrapport av merknadshavers grunnmur 
i tilfelle setningsskader på hus og garasje 
under utbygging. 

Det er utarbeidet geoteknisk rapport til 
plansaken. I forslag til planbestemmelser er 
det tatt inn en bestemmelse om at 
utgravingsarbeider, berguttak, sprengning og 
bergsikring utføres i henhold til den 
geotekniske rapporten, eller annen rapport 
som erstatter denne. 
Det er også tatt inn en rekkefølgebestemmelse 
om at bergsikring skal være utført før 
igangsettingstillatelse. 
Geoteknisk rapport omhandler overvåkning av 
rystelsesgrenser og bygningsbesiktelse av 
nabobebyggelse. Geoteknisk rapport viser 
hvilke eiendommer det er nødvendig å 
overvåke. Det vises til figur 8 på side 14 i 
vedlegg 10 (geoteknisk rapport).  

Merknadshaver spør hvem som er ansvarlig for 
sikkerheten av deres del av tomten under og 
etter utbygging. Det fremmes ønske om 
informasjon om arbeidstider, m.m. Dersom 
arbeidstid går utover normal arbeidstid bes det 
om mulighet for annet bosted i den perioden 
det eventuelt vil gjelde. Ved behov for tung 
last på merknadshavers eiendom i 
byggeperioden skal det skrives en ordentlig 
kontrakt om dette. 

Entreprenør/ansvarlig foretak er ansvarlig for 
sikring av anleggsområdet. Merknadshavers 
eiendom skal i utgangspunktet ikke benyttes til 
byggearbeider, og krever i så fall avklaring 
med merknadshaver. Det er tatt inn en 
planbestemmelse om grenseverdier for støy, 
arbeidstider, m.m. En utbygging medfører 
nødvendigvis alltid noe ulempe for naboer, 
men dette prosjektet vil ikke medføre noen 
ulemper utover hva som er normalt for en slik 
boligutbygging. 

Merknadshaver anfører at det ikke har lyktes 
naboer å få se tegninger av det planlagte 
boligprosjektet. Det anføres at prosjektet er 
vesentlig endret fra det som ble rammesøkt i 
2018. Det kreves tilgang til slike tegninger. 

Naboer ble varslet om oppstart planarbeid. På 
dette tidspunktet var ikke 
illustrasjonsprosjektet ferdig. 
Ved innsending av planforslag er det imidlertid 
innsendt et illustrasjonsprosjekt, som naboer 
vil ha tilgang til å se. Det er riktig at prosjektet 
er endret siden det prosjektet som ble 
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rammesøkt i 2018. Det vil bli seks kjedehus, 
tre leilighetsbygg på tre, fire og fem etasjer, 
større lekearealer, m.m. Antall boenheter 
forblir uendret. 

 
Nr. 11 Rortunet AS (Schage Eiendom AS), Rortunet senter og Menytomten 
Rortunet AS er i forhandlinger med Røyken 
kommune om en utbyggingsavtale, ettersom 
reguleringsplan for Rortunet stiller krav om 
opparbeidelse av ulike samferdselstiltak. Disse 
tiltakene vil også komme andre prosjekter til 
gode, og det varsles om at Rortunet AS vil 
søke refusjon for de tiltak som også kommer 
Odalsveien 42, 44 og 46 til gode. 

Utbygger er pålagt egne krav fra kommunen til 
oppgradering av infrastruktur, og forslagsstiller 
forholder seg til dette. Disse tiltakene vil også 
komme andre til gode. Det er ikke aktuelt å 
refundere Rortunet AS for tiltak denne er 
pålagt av kommunen. 

 
Nr. 12 Marianne Glomseth og Tore G. Rauland, Blåveisveien 3 
Merknadshaver anfører at det i figur 2a i 
planinitiativet (3D-illustrasjon) mangler flere 
bygninger på tilstøtende tomter, og at dette gir 
et feilaktig bilde av situasjonen. Planlagt 
bebyggelse vil skille seg markant fra resten av 
bebyggelsen i området. 

Forslagsstiller bemerker at illustrasjoner 
innsendt til bestilling av oppstartsmøte hos 
kommunen ikke var et komplett materiale, og 
dette heller ikke kan forventes på et så tidlig 
stadium av plansaken. Det var ikke intendert å 
gjengi et feilaktig helhetsbilde. 3D-modellen vi 
har bygget opp hadde imidlertid enkelte 
mangler på dette tidspunktet. Dette er senere 
rettet opp, og illustrasjoner vedlagt innsendt 
planforslag viser et mer helhetlig bilde av 
omkringliggende bebyggelse, selv om også 
nåværende modell også har sine 
begrensninger i detaljeringsnivå, slik enhver 
modell alltid har. 

Planlagt bebyggelse vil skille seg markant fra 
resten av bebyggelsen i området. 

Forslagsstiller ønsker å bemerke at det er 
variert bebyggelse i området. På motsatt side 
av Odalsveien S finner man både 
blokkbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse, og på andre siden av 
Odalsveien H er det sentrumsbebyggelse. Det 
er også bygd og planlagt bygd 
blokkbebyggelse og annen tett bebyggelse i 
nærheten. 

Byggherre har tidligere tatt seg til rette på 
merknadshavers tomt, og hugget trær og 
busker til tross for tydelige grensemerker. 
Merknadshaver ønsker garantier for at 
byggherre ikke tar seg til rette på tilgrensende 
tomter. 

Forslagsstiller kjenner ikke til den anførte 
episode, men er enig med merknadshaver i at 
man ikke skal gjøre tiltak på naboeiendommer 
uten at dette eventuelt er avklart med eier. 
Forslagsstiller noterer seg merknadshavers 
kommentar. Dette temaet er likevel ikke et 
forhold som skal nedfelles i 
reguleringsbestemmelser, da dette handler om 
eiendomsrett og dekkes av overordnede lover 
og regler. 

 
Nr. 13 Elin Olsen og Terje Dehli, Ødegårdslia 41 
Merknadshaver ber om innsyn i prosjektet slik 
det er planlagt denne gang, ettersom det er 
vanskelig å orientere seg i alle bygge- og 
reguleringssaker som siden 2009 har pågått på 
den aktuelle prosjekttomten. Det er vanskelig 
for privatpersoner å sette seg inn i alle 
saksdokumenter. 

Forslagsstiller følger vanlig saksgang for 
planarbeid. Naboer er varslet om planoppstart, 
og det er henvist til kommunens nettsider hvor 
innsendt planinitiativ ligger tilgjengelig. I 
tillegg er forslagsstiller tilgjengelig for å svare 
på spørsmål naboer og andre interessenter 
måtte ha. Naboer vil ha mulighet til å uttale 
seg underveis i plansaken. 

Gjeldende reguleringsplan trenger ikke 
omregulering. En omregulering er unødvendig. 

Forslagsstiller står fritt til å stille nytt 
planforslag for tomten, uavhengig av hvorvidt 
merknadshaver mener dette er nødvendig. 
Forslagsstiller bemerker at planforslaget ikke 
omfatter flere boenheter enn gjeldende 
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regulering. Det vil også reguleres inn mer 
lekeareal enn i gjeldende reguleringsplan. 

Merknadshaver mener boligprosjektet har 
ringvirkninger utover planområdet, både i form 
av støy og ikke minst trafikkforhold. 

Gjeldende regulering tillater allerede 28 
boenheter. Forslagsstiller kan ikke se at en ny 
reguleringsplan som ikke øker antall boenheter 
i forhold til eksisterende reguleringsplan skulle 
medføre ytterligere ringvirkninger. Det 
bemerkes også at reguleringsplanen omfatter 
en oppgradering av deler av Odalsveien med 
høyere veistandard og fortau. Det er i tillegg 
utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med 
plansaken, og støy er vurdert av akustiker. Det 
er tatt inn en planbestemmelse som omhandler 
støynivå i anleggsperioden. Forslagsstiller 
vurderer at de nevnte forholdene er 
tilstrekkelig redegjort for og ivaretatt gjennom 
planarbeidet. 

Merknadshaver reagerer på at det er varslet 
endring av reguleringsplan og parallell 
behandling av plan og byggesak. Det anføres 
at dette virker som hastearbeid og bevisst 
tidspress på kommunen. 

Forslagsstiller bemerker at det ikke er 
unormalt å varsle parallell behandling av plan- 
og byggesak. Det er ingen hemmelighet at 
forslagsstiller ønsker en raskest mulig 
behandling av plan- og byggesak, i og med at 
dette prosjektet er blitt betydelig forsinket av 
at Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak 
om rammetillatelse med dispensasjoner. Det 
kan imidlertid avkreftes at dette er 
"hastearbeid" fra vår side. Prosjektet ble 
påbegynt i april 2017. 

Ønsket BYA er høyere enn tillatt. 
Merknadshaver spør om BYA beregnes ut ifra 
planavgrensningen eller de fysiske tomter. 

Dette er en plansak hvor tillatt utnyttelse vil bli 
fastsatt, det er derfor ikke riktig å hevde at 
ønsket utnyttelse er "høyere enn tillatt". Det 
ønskes imidlertid høyere grad av utnytting enn 
etter gjeldende regulering. Det bemerkes også 
at KPA gir føringer for hvor stor utnyttelse som 
bør tillates for de ulike boligtypologier, og at 
dagens KPA legger opp til høyere utnyttelse 
enn i gjeldende regulering. 

Det ønskes bygget høyere enn tillatt. Dette er en plansak hvor maksimale 
byggehøyder vil bli fastsatt, det er derfor ikke 
riktig å hevde at ønskede byggehøyder er 
"høyere enn tillatt". 
Maksimal tillatt byggehøyde for leilighetsbygg 
blir 0,5 meter høyere enn gjeldende 
regulering. Bakgrunnen for dette er dagens 
tekniske krav, og ikke et ønske om flere 
etasjer eller økt himlingshøyde i leiligheter. 
Forslagsstiller ønsker å bemerke at 
leilighetsbyggene ikke vil bryte med silhuetten 
av den bakenforliggende skråningen. 
Fjernvirkninger av leilighetsbyggenes høyder 
illustreres i vedlegg 5 (terrengprofil, lengde- 
og tverrsnitt). 

Odalsveien er ikke omfattet av kommunens 
satsningsområde for fortetting i KPA. 
Merknadshaver mener derfor det virker 
urimelig å tillate å bygge høyere enn gjeldende 
regulering legger opp til. 

Høydeøkningen har ikke noe med fortetting å 
gjøre. Det er tale om en mindre justering i 
forhold til gjeldende regulert høyde, begrunnet 
i nye tekniske krav. Høyder er ikke begrunnet 
med ønske om høyere himlingshøyder i 
leiligheter eller flere etasjer, i forhold til 
gjeldende regulering. 
Forslagsstiller ønsker å påpeke at planforslaget 
legger opp til tre leilighetsbygg med fallende 
etasjeantall, fra fem til tre etasjer. 
Det ville vært en fortetting dersom 
planforslaget f.eks. la opp til fem etasjer på 
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alle tre leilighetsbygg. Dette er imidlertid ikke 
tilfellet, og antall boenheter innenfor planen 
forblir 28 enheter (likt som i gjeldende plan).   

Varslet planavgrensning omfatter deles av 
Odalsveien 50. Merknadshaver antar at dette 
er en feil, og at byggherre ikke kan ta fra 
andre personers eiendommer. 

Det aktuelle arealet er tatt ut av planområdet, 
og det vil ikke bli gjort tiltak som avskjærer 
merknadshavers bruk av dette arealet. 
Bakgrunnen for at denne "trekanten" 
opprinnelig ble tatt med i varslet 
planavgrensning var at kommunen stilte krav 
om dette. Dette var antagelig for å få flere 
rette linjer i planavgrensningen, og/eller for å 
sikre nødvendig areal til avkjørsel. Ved 
fastsetting av endelig planavgrensning ble det 
vurdert at arealet kunne tas ut av 
planområdet. 
Forslagsstiller ønsker for øvrig å bemerke at 
det er mulig å regulere arealer tilhørende 
tomter man selv ikke eier, men at regulering 
av arealer ikke medfører noen automatisk 
overføring av eierskap av arealene. 

Merknadshaver anfører at det forventes at det 
settes opp støymurer, skydd og høy 
beplantning på alle sider av tomten for å 
skjerme naboer mot det store antall beboere 
som er tiltenkt å bo på tomten. Dette vil også 
gi de mange nye beboerne mer skjerming og 
grønt utsyn. 

Nei, dette er ikke aktuelt. Det vil imidlertid bli 
opparbeidet fine utearealer med variert 
beplantning. 

Merknadshaver anfører at det ser ut til at 
Odalsveien 60 vil miste noe areal som i dag 
benyttes til parkering av helsepersonell under 
tilsyn av eldre beboere. En utvidelse av vei 
med fortau bør ta areal av utbyggers tomt, 
ikke Odalsveien 60. 

Fortau er lagt til vestsiden av kjørebane, som i 
gjeldende regulering, hovedsakelig for å 
redusere antall krysningspunkter av kjørebane 
(det ligger flere avkjørsler som skal serves 
langs vestsiden enn langs østsiden). 
Terrenget vanskeliggjør plassering lengre 
østover, selv om foreslått plassering ligger litt 
lengre øst enn i gjeldende regulering. 
Det er en del av en eksisterende vei som skal 
oppgraderes, ikke en helt ny vei som 
etableres, derfor må veistrekningen møte 
eksisterende veiarealer både i nord og syd, 
noe som legger føringer for plassering. 
Vei og fortau er forsøkt lagt slik at den tar 
minst mulig grad berører tilstøtende 
eiendommer. For Odalsveien 60 har det vært 
mulig å legge vei/fortau slik at det i svært liten 
grad påvirker eksisterende parkeringsarealer 
på tomten. 

Innsendte reguleringsplanforslag ignorerer 
formannskapets prinsippavklaring om at areal 
brattere enn 1:3 ikke skal medregnes i MUA 
ved at de inkluderer trapper, amfi og akebakke 
i MUA. 

Forslagsstiller presiserer at merknadshaver har 
kommentert innsendt planinitiativ, ikke et 
ferdig planforslag. Det følger av 
kommuneplanens arealdel (som det henvises 
til i prinsippavklaringen) at utearealer brattere 
enn 1:3 ikke medregnes i MUA. Forslagsstiller 
bemerker imidlertid at enkelte funksjoner 
forutsetter stigningsforhold brattere enn 1:3, 
og at slike arealer etter vårt syn bør kunne 
medregnes i MUA. 

Merknadshaver mener det er plass til å 
oppfylle arealkravene til lekearealer fra både 
gjeldende reguleringsplan og KPA. En 
reduksjon i antall boenheter vil gi plass til mer 
lekeareal. 

Forslagsstiller tror merknadshaver har 
misforstått gjeldende regulering. Gjeldende 
regulering stiller krav om 320 kvm lekeareal, 
fordelt på to lekeplasser. Det har aldri vært 
tale om å redusere lekeareal i forhold til dette. 
I planforslaget er det 775 m2 lekeareal, som 
utgjør mer enn en fordobling av lekeareal i 
forhold til gjeldende regulering.  
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Det er imidlertid ikke mulig å oppfylle KPAs 
krav om minimum 1.000 kvm lek innenfor 
planområdet uten å redusere antall boenheter i 
forhold til gjeldende regulering eller betraktelig 
øke høyder på leilighetsbygg. Det er ikke 
aktuelt for forslagsstiller å redusere antall 
boenheter i forhold til gjeldende regulering. 
Dersom det stilles krav fra kommunen om å 
redusere antall boenheter for å oppfylle 
minimumskravet på 1.000 m2 ville dette 
medføre at omregulering ikke er økonomisk 
levedyktig, og det må i stedet vurderes om 
tomten skal bygges ut etter gjeldende 
regulering, med langt mindre lekeareal. 

Merknadshaver spør hvorfor ubebygd eiendom 
(gnr 40 bnr 215) er inkludert i planområdet i 
referat fra oppstartsmøte. Denne tomten eies 
ikke av byggherre. 

Kommunen foreslo at ubebygd nabotomt skulle 
inkluderes i planområdet. Dette var imidlertid 
ikke aktuelt for forslagsstiller, og nabotomten 
ble ikke tatt med i varslet planavgrensning. 

Merknadshaver viser til kart med påtegning i 
kommunens referat fra oppstartsmøte. 
Kommunens foreslåtte planavgrensning får 
langt inn på tomter som ikke tilhører 
byggherre. 

Forslagsstiller bemerker at det ikke er varslet 
en like omfattende planavgrensning som den 
kommunen illustrerte i referat fra 
oppstartsmøte. Kommunens illustrasjon var 
heller ikke ment å være en nøyaktig tegning, 
men heller som en illustrasjon for å veilede 
forslagsstiller. Det er uansett den varslede 
planavgrensning som gjelder, ikke kommunens 
illustrasjon fra referatet. Når det kommer til 
eierskap, så kan man regulere tomtearealer 
man ikke selv eier. Dette medfører imidlertid 
ingen automatisk overføring av eiendomsrett 
til disse tomtearealer. 

Merknadshaver stiller spørsmål ved hvorvidt 
forslagsstiller kan bestemme saksgang og 
tidsforløp av plansaken. 

Forslagsstiller ønsker en tidseffektiv regulering 
av planområdet. Det er imidlertid strenge krav 
til planprosessen, og forslagsstiller forholder 
seg til disse. Saksgang og tidsforløp av 
plansaken er et samarbeid/samspill mellom 
forslagsstiller og kommune. Det er ikke 
forslagsstiller alene som styrer saksgangen. 

Det medfører en fortetting når det kommer 28 
boenheter på et område som per i dag har tre 
eneboliger. 

Økningen vil klart være en fortetting i forhold 
til eksisterende situasjon. Gjeldende regulering 
tillater imidlertid 28 boenheter, og 
reguleringsplanen medfører ingen økning i 
antall tillatte boenheter i forhold til 
eksisterende reguleringsplan. 

Høyden på omsøkte blokker er for høy. I tillegg 
bør det ikke tillates takterrasser på de tre 
blokkene av hensyn til støy. 

Maksimal tillatt byggehøyde for leilighetsbygg 
blir 0,5 meter høyere enn gjeldende 
regulering. Bakgrunnen for dette er dagens 
tekniske krav, og ikke et ønske om flere 
etasjer eller økt himlingshøyde i leiligheter. 
Forslagsstiller ønsker å bemerke at 
leilighetsbyggene ikke vil bryte med silhuetten 
av den bakenforliggende skråningen. 
Fjernvirkninger av leilighetsbyggenes høyder 
illustreres i vedlegg 5 (terrengprofil, lengde- 
og tverrsnitt). 
Gjeldende regulering tillater takterrasser på 
alle bygninger innenfor planområdet. Dette 
tenkes videreført i ny plan. Som det fremgår 
av illustrasjonsprosjektet er det imidlertid kun 
tenkt tilbaketrukket takterrasse på toppetasje 
på blokker, ikke på øvre takplan. På 
kjedehusene er tenkt saltak, med en liten 
tilbaketrukket takterrasse. 
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Merknadshaver er bekymret for at eier av 
tomten vil slå utbyggingsselskapet konkurs 
etter ferdigstilling av boliger, slik at felles 
utearealer ikke kan kreves opparbeidet. Et slikt 
scenario inntraff visstnok ved utbygging i 
Kirkealleen, med en annen utbygger. 

I planbestemmelser er det stilt rekkefølgekrav 
om opparbeidelse av lek- og utearealer før det 
kan gis ferdigattest for boliger, for å hindre 
slike scenarier som merknadshaver sikter til. 

Merknadshaver er bekymret for 
sprengningsarbeider og de skader dette kan 
påføre merknadshavers eiendom. 

Det er utarbeidet geoteknisk rapport til 
plansaken. I forslag til planbestemmelser er 
det tatt inn en bestemmelse om at 
utgravingsarbeider, berguttak, sprengning og 
bergsikring utføres i henhold til den 
geotekniske rapporten, eller annen rapport 
som erstatter denne. 
Det er også tatt inn en rekkefølgebestemmelse 
om at bergsikring skal være utført før 
igangsettingstillatelse. 
Geoteknisk rapport omhandler overvåkning av 
rystelsesgrenser og bygningsbesiktelse av 
nabobebyggelse. Geoteknisk rapport viser 
hvilke eiendommer det er nødvendig å 
overvåke. Det vises til figur 8 på side 14 i 
vedlegg 10 (geoteknisk rapport). 

Forslagsstiller har feilvurdert kulturminner/-
miljøer, naturverdier, m.m. på tomten. Det er 
bl.a. funnet fossiler i berggrunnen i gamle 
Slemmestad sentrum. Dette må hensyntas 
under utbygging. 

Det er utarbeidet miljøprogram til plansaken, 
og tatt inn planbestemmelse med krav om 
utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan i 
forbindelse med rammesøknad. 
Det er også tatt inn en bestemmelse om 
varsling av regional kulturminnemyndighet 
dersom det under arbeidet fremkommer 
automatisk fredede kulturminner, jf. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
Fylkeskonservator ble varslet om planoppstart, 
og har vurdert at det ikke er registrert 
kulturminner, m.m. innenfor eller i nærheten 
av planområdet. Det vises til nr. 5 i listen over 
innkomne forhåndsuttalelser. 

Høsten 2018 tok utbygger seg til rette på 
merknadshavers tomt, og beskar vegetasjon. 
Tilsvarende situasjoner i fremtiden tillates ikke. 

Forslagsstiller kjenner ikke til den anførte 
episode, men er enig med merknadshaver i at 
man ikke skal gjøre tiltak på naboeiendommer 
uten at dette eventuelt er avklart med eier. 
Forslagsstiller noterer seg merknadshavers 
kommentar. Dette temaet er likevel ikke et 
forhold som skal nedfelles i 
reguleringsbestemmelser, da dette handler om 
eiendomsrett og dekkes av overordnede lover 
og regler. 

Merknadshaver ønsker tilsendt detaljerte 
tegninger av prosjektet. 

Naboer ble varslet om oppstart planarbeid. På 
dette tidspunktet var ikke 
illustrasjonsprosjektet ferdig. 
Ved innsending av planforslag er det imidlertid 
innsendt et illustrasjonsprosjekt, som naboer 
vil ha tilgang til å se. 

 
Nr. 14 Iren Dyrsjø Tretøy, Blåveisveien 1 
Merknadshaver anfører at det er stor fare for 
setningsskader på hus og eiendommer i 
forbindelse med sprengningsarbeider. 
Steinsprut kan også ha fatale konsekvenser på 
grunn av nærhet til eksisterende boliger. I 
merknadshavers bolig er det fjell i 2/3 av det 
ene kjellerrommet. Merknadshaver er nesten 
sikker på at det vil bli setningsskader på 
grunnmur og huset forøvrig. 

Det er utarbeidet geoteknisk rapport til 
plansaken. I forslag til planbestemmelser er 
det tatt inn en bestemmelse om at 
utgravingsarbeider, berguttak, sprengning og 
bergsikring utføres i henhold til den 
geotekniske rapporten, eller annen rapport 
som erstatter denne. 
Det er også tatt inn en rekkefølgebestemmelse 
om at bergsikring skal være utført før 
igangsettingstillatelse. 
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Geoteknisk rapport omhandler overvåkning av 
rystelsesgrenser og bygningsbesiktelse av 
nabobebyggelse. Geoteknisk rapport viser 
hvilke eiendommer det er nødvendig å 
overvåke. Det vises til figur 8 på side 14 i 
vedlegg 10 (geoteknisk rapport). 

Planlagte høyder på blokkbebyggelsen vil være 
til stor sjensanse for boliger i Blåveisveien og 
Ødegårdslia. Det bør ikke tillates fem etasjer. 
Heisoppbygg vil komme tre meter over takene 
på blokkene. 

Maksimal tillatt byggehøyde for leilighetsbygg 
blir 0,5 meter høyere enn gjeldende 
regulering. Bakgrunnen for dette er dagens 
tekniske krav, og ikke et ønske om flere 
etasjer eller økt himlingshøyde i leiligheter. 
Det medfører ikke riktighet at heisoppbygg vil 
stikke ytterligere 3 meter over tak, da det ikke 
er tiltenkt takterrasser på tak. Oppbygg vil 
være omtrent 1,5 meter og vil utgjøre en 
svært liten del av takflatens areal. Bygging 
etter gjeldende regulering ville også medføre 
takoppbygg, og det er således ingen forskjell 
på dette utover den lille endringen på 0,5 
meter. 
Forslagsstiller ønsker å bemerke at 
leilighetsbyggene ikke vil bryte med silhuetten 
av den bakenforliggende skråningen, og 
høydene er dermed verken til særlig sjenanse 
for naboer eller området for øvrig. Tvert imot 
mener forslagsstiller at prosjektet er godt 
tilpasset terrenget og området for øvrig. 
Fjernvirkninger av leilighetsbyggenes høyder 
illustreres i vedlegg 5 (terrengprofil, lengde- 
og tverrsnitt). 

Bråk og støy fra den nye bebyggelsen vil være 
til stor sjenanse for eksisterende naboer da 
utbyggingen representerer en relativt sett stor 
økning i antall beboere i området. 

Forslagsstiller bemerker at det med dagens 
regulering kan bygges 28 enheter på tomten, 
og at det nye planforslaget viderefører dette 
antallet. Det er ikke aktuelt å redusere antall 
boenheter i forhold til gjeldende regulering.  
Forslagsstiller bemerker også at det må 
påregnes tilførsel av naboer når man bor i et 
tettbebygd strøk, og at økningen ikke er mer 
enn hva som må tåles. 

Merknadshaver mener det ikke må tillates 
takterrasser da disse i praksis vil ligge over og 
på høyde med eksisterende hus. Takterrasser 
blir benyttet til sosiale sammenkomster med 
mange mennesker, og vil ha svært negativ 
innvirkning på naboer. 

Gjeldende regulering tillater takterrasser på 
alle bygninger innenfor planområdet. Dette 
tenkes videreført i ny plan. Som det fremgår 
av illustrasjonsprosjektet er det imidlertid kun 
tenkt tilbaketrukket takterrasse på toppetasje 
på blokker, ikke på øvre takplan. På 
kjedehusene er tenkt saltak, med en liten 
tilbaketrukket takterrasse. 
Toppleiligheter vil ha tilbaketrukne takterrasser 
på samme nivå som leilighetene, men disse vil 
ligge mot vest og ikke være til særlig sjenanse 
for bakenforliggende bebyggelse. 

Merknadshaver stiller spørsmålstegn ved at 
forslagsstiller selv skal kunne utforme 
reguleringsplan, i et forsøk på å tvinge 
gjennom egne interesser. 

Forslagsstiller bemerker at private planforslag 
er helt normalt. Det er plankonsulent (arkitekt) 
som utformer planforslaget. Gjennom 
planprosessen vil alle relevante hensyn belyses 
og tas stilling til, herunder naboers interesser. 
Naboer og myndigheter vil ha mulighet til å 
følge saken, og fremme sine merknader. Det 
er kommunen som skal behandle og godkjenne 
forslagsstillers planforslag. 

 
Alt nedenfor er merknader til begrenset varsling om utvidelse av planområdet: 
 
Nr. 15 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Fylkesmannen ber om at deres uttalelse av 
01.03.2019 legges videre til grunn. 
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknad 
til utvidelsen. 

(Ingen merknad) 

 
Nr. 16 Buskerud fylkeskommune, Utviklingavdelingen 
Fylkeskonservator viser til deres uttalelse av 
05.03.2019. Fylkeskonservator har ingen 
ytterligere merknad til utvidelsen. 

(Ingen merknad) 
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8. Vedlegg til saken 

 

 
 
 

Nr  Vedlegg 
1.  Plankart, datertsist revidert 25.11.2019 

 
2.  Reguleringsbestemmelser, sist revidert 04.12.2019  

 
3.  Planbeskrivelse, sist revidert 04.12.2019       

 
4.  Illustrasjonsplan, sist revidert 02.12.2019  

 
5.  Terrengprofil, lengde- og tverrsnitt, datert 29.04.2019 

 
6.  Vegtegninger og notat, revisjon D datert 03.12.2019 

 
7.  VA-rammeplan og overvannsplan, datert 15.03.2019 

 
8.  ROS-analyse, datert 29.04.2019 

 
9.  Støyvurdering, datert 02.11.2017 

 
10.  Geoteknisk rapport, revisjon 1 datert 29.03.2019 

 
11.  Kvalitetsplan for uteområder, datert 29.04.2019 (ettersender opdtatert versjon) 

 
12.  Brannkonsept, revisjon B datert 13.03.2019 

13.  Trafikkanalyse, revisjon 2 datert 02.12.2019 

14.  Miljøprogram, datert 12.04.2019 

15.  Illustrasjonsmateriale (3D), datert 29.04.2019 (ettersender opdtatert versjon) 
 

16.  Kopi av kunngjøringsannonse, datert 05.02.2019 
 

17.  (17.1) Kopi av varslingsbrev og varslingsliste, datert 31.01.2019 
(17.2) Kopi av varslingsbrev og varslingsliste: Begrenset varsling om utvidelse av 
planområde, datert 20.03.2019 
 

18.  (18.1) Kopi av innkomne  merknader, flere dateringer 
(18.2) Kopi av innkomne merknader: Begrenset varsling om utvidelse av planområde, 
flere dateringer 
 

19.  Faktaark med liste over vedlegg, datert 04.12.2019 
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