


Område HS 1  
 
Del av Rødsåsen, Åmotveien og Tangenveien. 
 

 
 

  
 
- Eneboliger og noen hytter. 
- Området er lite utbygd og har en bebyggelse som er variert både når det 

gjelder struktur, utforming og alder. 
- Nesten hele området omfattes av en reguleringsplan fra 1993. 
 
Relativt lav tetthet. 
 
Området omfatter registrert kulturminne. 
Området grenser i nordøst til område med stort kulturhistorisk innhold. 
(”Område 28 Heggedal” - Heggedal fabrikker / Kistefossdammen) 
 
Området ligger på et markert høydedrag som også omfatter Rødsåsen. 
Høydedraget danner et landskapsmessig skille mellom kulturlandskapet langs 
Skitthegga og naturområdene langs Grodalselva.  
Da området er lite utbygd, fremstår det som svært grønt. 
Det er regulert grøntbelte /turveitrase mot Røyken og mot kulturlandskapet 
ved Skitthegga.  
 
Oppgradering av infrastrukturen i området er nylig avsluttet. Dette gir gode 
muligheter for videre utbygging i henhold til gjeldende regulering. 
 

Område HS 2 
 
Del av Åmotveien. Vikingjordet. 
 

 

 

 
- Boligblokker, eneboliger og en tomannsbolig. 
- Området består av to delområder med hver sin struktur og type 

bebyggelse 
- Mot vest ligger blokkbebyggelse i fire - fem etasjer på en rekke i nord-

sørlig retning. Denne bebyggelsen har en enhetlig utforming, og er 
regulert 1988 og oppført 1988-1990. 

- Småhusbebyggelsen ligger konsentrert i et lite område som vender ut 
mot Kistefossdammen. Dette området er svært sammensatt når det 
gjelder utforming og struktur. De fleste boligene ligger med møneretning 
i nord-sørlig retning. Regulert 1978. 

 
Relativt høy tetthet. 
 
Deler av området inngår i område med stor kulturhistorisk betydning 
(”Område 28 Heggedal”). 
 
Området ligger nært opptil Kistefossdammen som både er en del av et viktig 
grøntdrag og som også har stor kulturhistorisk betydning knyttet til 
industribebyggelsen i Heggedal. 
Høydedrag med bratte skråninger ned mot Kistefossdammen og Skitthegga.  
 
Området har høy utnyttelse og ligger i et sårbart og verdifullt landskap 
knyttet til industristedet Heggedal. Området vurderes som komplett. 
 

Område HS 3 
 
Tre små områder ved Heggedal sentrum og Gjellumvannet. Heggeodden. 
 

 

HS 3 

HS 3 
 
HS 3 

 
 

 
- Eneboliger. En firemannsbolig. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur, 

bygningsutforming, og alder. 
- Bygningene er i hovedsak plassert i forhold til terreng lokalt med 

møneretning langs med kotene. 
- Hovedsakelig saltaksvolumer. Deler av bebyggelsen har ark / takoppløft. 
 
Middels tetthet. 
Et par romsligere eiendommer, disse ligger imidlertid ned mot vannet. 
 
Området grenser til område med stort kulturhistorisk innhold. 
 
Grenser opp til Gjellumvannet og Skitthegga, som er en del av et viktig 
vassdrag og den overordnede grønnstrukturen. 
Viktig biologisk mangfold: våtmark - rik kalksjø. 
Rikt fugleliv. 
 
Støyutsatt fra vei. 
Omfattes delvis av stagnasjonssone for kaldluft.  
Berøres av viktig område for kaldluftsdrenering. 
 
Området må ses i sammenheng med utviklingen av Heggedal sentrum. 
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Område HS 4 
 
Sætre Terrasse, Sætreveien.  
 

 

 

 

 
 

 
- Eneboliger. Innslag av noen få tomannsboliger og ett tun med 

trygdeboliger/omsorgsboliger. 
- Noe sammensatt område når det gjelder bebyggelsesstruktur. Langs 

østsiden av Sætre Terrasse lineært bebyggelsesmønster – bygningene 
ligger på rekke parallelt med vei, med en jevn rytme og med relativt lik 
avstand til vei. For øvrig er bebyggelsen plassert parallelt / vinkelrett i 
forhold til atkomstveier og til dels i forhold til terreng. 

- Sammensatt område med hensyn til bygningsutforming. Varierende 
høyder, men i stor grad 1 til 1 ½ etasje og underetasje ved skrånende 
terreng. Hovedsakelig saltak. Innslag av enkelte valmtak. En del av 
bebyggelsen har ark / takoppløft. 
En del eldre bebyggelse, deriblant noen langs østsiden av Sætre Terrasse. 
Disse er enten opprinnelig knappe / enkle saltaksvolumer i 1 ½ etasje 
med brattere takvinkel eller toetasjes 1930-talls funkishus med flatere 
valmtak. 

- Store deler av området er regulert i 1983.  
 
Middels tetthet. 
Noen ubebygde, allerede fradelte tomter. En del regulerte, ubebygde tomter 
(ennå ikke fradelt fra romslige, bebygde eiendommer) – disse ligger til dels 
ned mot jernbane / grønn skråning ned mot Gjellumvannet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner, Sætreboligen. 
En liten del av området inngår i område med stor kulturhistorisk betydning 
(”Område 29 Sætredemningen og Vassbråkleiva”). 
 
Nærhet til Kjekstadmarka.  
Den østvendte åssiden som området ligger i, inklusiv den bratte skrenten ned 
mot jernbanen, utgjør en viktig avgrensning av landskapsrommet rundt 
Gjellumvannet.  
I området er regulert friområde med ballplass og lekeplass. 
 
Delvis noe støyutsatt fra jernbane. 
 
Ved en fortetting langs østsiden av Sætre Terrasse, bør ny bebyggelse 
underordne seg og være tilpasset den eldre bebyggelsen, både når det gjelder 
bebyggelsesstruktur og utforming. 
 

Område HS 5 
 
Skjellestadåsen, Skjellestadhagen, del av Gamle Heggedalsvei. 
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- Eneboliger. Innslag av tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur, 

bygningsutforming og alder. 
- Et trekk ved bebyggelsen i nedre del av Skjellestadhagen er at den ligger 

i små rekker oppetter skråningen og med møneretning parallelt med 
kotene. Øverste del av Skjellestadhagen har en lineær 
bebyggelsesstruktur – bebyggelsen ligger i hovedsak parallelt / vinkelrett 
i forhold til vei. 
For bebyggelsen til Gamle Heggedalsvei og Skjellestadåsen utgjør 
veiene overordnet strukturerende element. Bebyggelsen her bærer preg 
av å være bygget ut over tid. 

- Området som helhet har en blandet bygningsutforming. Enkle, men også 
sammensatte bygningsvolumer. Varierende høyder – en etasje + lofts og 
/ eller underetasje bebyggelse. Innslag av bebyggelse i 1 ½ - to etasjer 
(eldre bebyggelse). Hovedsakelig saltak, noen valmtak. Ark / takoppløft 
finnes i enkeltgrupper av bebyggelsen. 
I en viss utstrekning ligger bygninger med beslektet bygningsutforming 
samlet i mindre grupper.  

- Området er regulert 1985, og i hovedsak utbygget på 1980- og 1990-
tallet. 

 
Middels tetthet området sett under ett.  
Deler av området har relativt høy tetthet, dette gjelder spesielt bebyggelsen til 
Skjellestadhagen. Området for øvrig har mange ubebygde tomter / parseller 
og lavere tetthet. 
Om lag 28 regulerte ubebygde tomter, hvorav flertallet forutsetter fradeling. 
 
Gjennom området går et eldre veifar, Gml. Heggedalsvei. 
 
Nærhet til Kjekstadmarka. 
Området ligger i en nordøstvendt skråning. 
To bekkefar med vernebestemmelser inngår i de regulerte tomtene. 
 

Område HS 6 
 
Skjellestadjordet. 
 

 

 

 
- Eneboliger. En tomannsbolig. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. Område med et åpent preg. 
- Bebyggelsen er til dels plassert parallelt / vinkelrett i forhold til veier, til 

dels i forhold til terreng lokalt – langs med kotene.  
- Både enkle og sammensatte bygningsvolumer, hovedsakelig i 1 + 

loftsetasje og / eller underetasje ved skrånende terreng. Hovedsakelig 
saltak, men også noen valmtak.  
Til en viss grad ligger bebyggelse med slak takvinkel og lysere farger 
samlet i øvre / søndre del, og bebyggelsen ned mot elva i nord har i 
større grad saltak med brattere takvinkel og fasader i mørkere farger. 
Enkelte bygninger har ark / takoppløft, men dette er ikke typisk for 
området. 
Innslag av eldre bebyggelse i to etasjer, langs Heggedalsveien. 

- Regulert 1979. Primært utbygget på 1980- og 1990-tallet. 
 
Middels / høy tetthet. En romslig eiendom. 
 
Området strekker seg ned mot Verkenselva.  
Regulert grøntdrag i noe varierende bredde langs Verkenselva.  
Et mindre bekkefar går gjennom området.  
 
Kaldluftsdrenering langs Verkenselva nord for området. 
Vurderes som relativt komplett område. 

Område HS 7 
 
Solberg. Solberglia, Solbergsvingen, Solbergfjellet, del av Heggedalsveien. 
 

 
 

 

 
- Eneboliger. Innslag av noen få tomannsboliger. 
- Område beliggende til LNF-områder / jordbrukslandskap. Området er 

sammensatt både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 
bygningsutforming, og bærer til dels preg av å være bygget ut over noe 
tid.  

- Heggedalsveien og landskapsrommet (dal / dalside) utgjør overordnet 
strukturerende element, hovedtyngden av bebyggelsen ligger parallelt 
med vei og henvender seg ut i landskapsrommet. Til dels lineær 
bebyggelsesstruktur på oversiden av Heggedalsveien. 
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- Hovedsakelig relativt enkle saltaksvolumer. Bygningene har varierende 
høyder, men i stor grad en etasje + evt. loftsetasje og / eller underetasje 
ved skrånende terreng. Innslag av bebyggelse i 1 ½ - to etasjer. 
Hovedsakelig saltak med varierende takvinkel. En del av den eldre 
bebyggelsen har gjerne brattere takvinkel. Innslag av valmtak – som 
regel med slak takvinkel. En del av bygningene har ark / takoppløft – 
disse bygninger ligger gjerne samlet i grupper. 

- I vestre del, på nedsiden av Solberglia, ligger to eldre murvillaer i to 
etasjer.  

- Området omfattes i all hovedsak av reguleringsplaner fra midten av 
1980-tallet. Bebyggelsen har varierende alder. 

 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 25 Dikemark”).  
Murvillaene i Solberglia utgjør del av kulturhistoriske bygningsmiljøet 
tilknyttet Dikemark sykehus. 
 
Området grenser til og er en del av et viktig kulturlandskap – 
Askerbørskogen, der Slottsberget, Vardåsen og åsene i Kjekstadmarka utgjør 
viktige landskapselementer.  
 
Ved evt. fortetting bør nye bygninger innordne seg i bebyggelsesmønsteret – 
parallelt med vei / dalside. 
Del av området som omfatter murvillaene må ses i sammenheng med 
Dikemarkområdet. 
 

Område HS 8 
 
Villaveien, Badstuveien. Dikemark. Personalboliger med mer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og blokker. 
- Sammensatt område som også inneholder enhetlige delområder. 

Boligbebyggelsen er i utgangspunktet personalboliger. En del av 
bebyggelsen er solgt til private. 

- Bebyggelsen ligger i et relativt åpent, parkmessig landskap. 
Den tyngre delen av bebyggelsen ligger i hovedsak parallelt med 
sykehusbebyggelsen. For småhusbebyggelsen utgjør landskapsrommet 
overordnet strukturerende element. Denne bebyggelse ligger parallelt 
med dal / dalside og henvender seg ut i landskapsrommet og danner en 
form for overgang til småhusbebyggelsen i øst.  

- Blokkene er i fire etasjer og er utbygd i slutten av 1950-tallet. Fire av de 
fem boligblokkene ligger samlet og parallelt etter hverandre. Det er tre 
oppganger i hver blokk. Valmet tak med slak takvinkel. To av blokkene 
har etterisolerte / pussede fasader. Øvrige blokker har de opprinnelige, 
relativt mørke, teglfasadene i behold. 

- Rekkehusene er karakteristiske toetasjes stramme volumer med skjevt 
saltak – en takflate med svært bratt takvinkel og en takflate med slak 
takvinkel.  

- Ene- og tomannsboligene er eldre bebyggelse (1920/30-tallet). 
Bebyggelsen består av stramme, enkle saltaksvolum med knapp, 
rektangulær grunnflate. Bygningene er i to etasjer eller i 1 ½ etasje + 
dempede takoppløft. Tidstypisk fasadeutforming med stående trepanel 
og skifertak. 

- Vestre del av området er regulert i 1957. Østre del er regulert i 1992 for å 
tilrettelegge for fradeling og salg av eneboligbebyggelse fra Dikemark. 

 
Middels tetthet. Om lag 22 regulerte ubebygde tomter / parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner og inngår som del av et område 
med stor kulturhistorisk betydning (”Område 25 Dikemark”). Registrerte 
kulturminner i området omfatter kun bebyggelse som er eldre enn Dikemark 
sykehus. Boligbebyggelsen/personalboligene, som ble reist som en del av 
sykehusanlegget, er foreløpig ikke registrert som kulturminner. Bebyggelsen 
er svært autentiske, og en viktig del av bygningsmiljøet knyttet til Dikemark 
sykehus. 
En eldre husmannsplass innenfor området er regulert til spesialområde 
bevaring. 
 
Nærhet til Verkenselva. Området grenser til og er til dels del av 
parklandskapet på Dikemark. 
Området inneholder noe dyrket mark og eng der de regulerte tomtene ikke er 
utbygd. 
Området berøres av / grenser til slalombakke i nordøst. 
 
En bør unngå fortetting inntil en evt. framtidig utvikling av 
Dikemarkområdet blir avklart. Gjeldende reguleringsplan bør vurderes på 
nytt med tanke på en fortetting som på en bedre måte ivaretar og viderefører 
områdets karakter. Eksisterende boligbebyggelse fra 1920/30- årene utgjør en 
viktig del av det opprinnelige bygningsmiljøet og anses derfor å ha stor 
bevaringsverdi. 
Det er viktig å ta vare på parklandskapet med de store trærne. 
Området vil bli innlemmet i planen for Dikemark. 
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Område HS 9 
 
Dyringveien. Personalboliger. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
- Eneboliger, rekkehus, blokk.  

Boligbebyggelsen er i utgangspunktet personalboliger. 
- Sammensatt område med svært enhetlige delområder der bebyggelsen er 

svært tidstypisk og autentisk. 
- Bebyggelsen ligger i rekker, blokka i vest, rekkehus i midten og 

eneboliger i øst, rekkene har samme nord-sørlig retning som åsryggen de 
hører til. 

- Boligblokka er i tre - fire boligetasjer. Den er sammensatt av 4 volumer 
litt forskjøvet i forhold til hverandre. Valmtak med slak takvinkel. 
Fasader i relativt mørk tegl. 

- Rekkehusene er toetasjes stramme saltaksvolumer der hver enhet ligger 
litt forskjøvet og noe høyere enn neste enhet. 4 – 5 enheter i hver rekke. 
Fasademateriale er eternitt-plater i lyse farger.  

- Eneboligene er en etasjes bebyggelse. To av eneboligene er vinkelhus 
med valmtak. Øvrige eneboliger har en svært enhetlig utforming, og er 
stramme saltaksvolumer med relativt slak takvinkel. Carport med flatt 
tak. Hovedsakelig mørkere farger. 

 
Lav tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner og grenser til et område med stort 
kulturhistorisk innhold. Bebyggelsen i området er en del av bygningsmiljøet 
knyttet til Dikemark sykehus. 
 
God kontakt til en velfungerende grønnstruktur, og innslag av arealer med 
betydning i grønnstruktursammenheng – grønne åssider / høydedrag. Grenser 
mot viktige friluftsområder.  
 
Området bør undersøkes nærmere med hensyn til biologisk mangfold. 
 
Bebyggelsen har kvaliteter som bør vurderes tatt vare på. En del av 
bebyggelsen har imidlertid et stort vedlikeholdsbehov. 
 

Område HS 10 
 
Løvhaugen. Trollstein. 
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- Eneboliger. Noen tomannsboliger med samlet beliggenhet. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygd ut over tid. Det 
feltutbygde delområdet med tomannsboliger har imidlertid en enhetlig 
struktur og utforming. 

- Hovedtyngden av bebyggelsen ligger på og rundt en kolle, i nordre del 
forholder bebyggelsen seg til veifaret. 

- Bebyggelse i en etasje + evt. loftsetasje og / eller underetasje ved 
skrånende terreng. Innslag av bygninger i 1 ½ - to etasjer. Til dels 
sammensatte bygningsvolumer. Hovedsakelig saltak. 

- Tomannsboligene er i en etasje + underetasje og loftsetasje. Relativt 
bratte saltak. Noen av tomannsboligene har små ark / takoppløft. 

- Stor del av området omfattes av reguleringsplan fra 1980, en mindre del 
av reguleringsplan fra 1995. 

 
Langs og gjennom området går et eldre veifar. 
 
Middels tetthet. 
En del romslige tomter, der de ubebygde arealene ligger nær Røykenvei 
(støyutsatt) eller utgjør bratt skråning. 
 
God kontakt til en velfungerende grønnstruktur, og innslag av arealer med 
betydning i grønnstruktursammenheng – høydedrag.  
Området inneholder grønne, til dels svært bratte, skråninger. 
 
Nordøstre del støyutsatt fra Røykenveien.  
 
Skråningen mot vest er en viktig del av landskapsrommet rundt 
Gjellumvannet.  
Ved en evt. fortetting er det viktig å ivareta de grønne, bratte skråningene, 
både mot Gjellumvannet og for øvrig. 
Hensyn til kaldluftsdrenasje må ivaretas. 
 

Område HS 11 
 
Del av Gjellum, mellom Heggedal skole, bensinstasjonen og Gjellum 
idrettsplass. 
 

 
 

 
 

 
- Rekkehus og firemannsboliger, noen få eneboliger. 
- Området består av flere enhetlige delområder. De ulike bygningstypene 

ligger samlet i grupper / rekker og langs med veier / terreng. Når det 
gjelder de to rekkene med firemannsboliger, er den enkelte bygning 
plassert noe skråstilt i forhold til vei. 

- Bebyggelsen er hovedsakelig stramme saltaksvolumer i to etasjer, og er i 
hovedsak utbygd på midten av 1950-tallet. Eneboligene er i en etasje + 
underetasje og har hovedsakelig valmtak. 
Rekkehuset som ligger i forlengelse av og sør for eneboligene, er i en 
etasje og har saltak. 

- Et fellestrekk for all bebyggelse i området er at den ikke har ark / 
takoppløft. 

- Området ble regulert i 1950, østre del omregulert i 1994. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Langs området i øst går et eldre veifar. 
 
Delvis støyutsatt fra Røykenveien. 
 
Støysituasjonen vil kunne bedres ved bygging av Ny Røykenvei. 
Komplett område. 
For evt. tiltak / tilbygg til rekkehus eller firemannsboliger bør det utarbeides 
felles retningslinjer / kreves egen plan. 

Område HS 12 
 
Gjellum – fra Vinterveien i nord og sørover langs Røykenveien til 
Rustadveien.  
I vest går området ned til Gjellumvannet. 
 

 

HS 11 

HS 12 

HS 12 

HS 12 
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- Eneboliger. En del tomannsboliger – disse ligger til dels samlet i små 

grupper på to til tre like hus. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer til dels preg av å være bygget ut over 
tid med varierende alder på bebyggelsen. 

- Varierende bebyggelsesmønster, men et hovedtrekk er at bebyggelse i 
stor grad ligger langs med terreng (koter). For eksempel mot 
Gjellumvannet ligger bebyggelsen forhold til vannkant, vei og koter – 
hovedsakelig parallelt, men også ved et par - tre tilfeller vinkelrett. 

- Bygninger i en etasje noen med underetasje og / eller loftsetasje. Flere 
innslag av bygninger i to etasjer. I stor grad saltak, men også noen 
valmtak og innslag av flate tak. Innslag av ark / takoppløft, men i flere 
grupper av hus forekommer ikke slike takoppbygg. En del av den litt 
eldre bebyggelsen (fra ca 1950-tallet) har pussede fasader. 

- Mange eldre reguleringsplaner (1928, 1950, 1967, 1977, 1979, 1983). 
Kun en liten, nyere plan. En mindre del er uregulert. Varierende alder på 
bebyggelsen. 

 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Et eldre veifar, Røykenveien, går gjennom området. 
 
Middels tetthet. 
Åtte regulerte, ubebygde tomter ved Fjellhøy (ved siden av kommuneplanens 
HE4), utover det finnes nesten ingen ubebygde eiendommer. Men en del av 
eiendommene er relativt romslige. 
 
Området grenser til Gjellumvannet i vest og bekkedrag i øst. 

God kontakt til en velfungerende grønnstruktur, og innslag av arealer med 
betydning i grønnstruktursammenheng (strandsone, høydedrag / skråninger). 
Trekkvei for vilt over Røykenveien i området sør for Østliveien. 
 
Delvis støyutsatt fra Røykenveien.  
Området vil også kunne bli delvis støyutsatt fra Ny Røykenvei (framtidig). 
I vestre del – mot Gjellumvannet – omfattes området delvis av 
stagnasjonssone for kaldluft. 
 
Området har visst potensiale for ytterligere fortetting, men det forutsettes 
ingen fortetting i sonene langs vann og bekkedrag samt at viktige grønne 
skråninger / høydedrag sikres. 
Må ta hensyn til trekkvei for vilt. 

Område HS 13 
 
To små områder ved Vollenveien, Røykenveien og Gjellum idrettsplass.  
 

 

 

 

 
- Tomannsboliger og eneboliger. 
- Sammensatt område mht bebyggelsesstruktur og bygningsutforming 
- Saltaksvolumer, takoppløft på et par av bygningene i vestre del. 
- Vestre del regulert 1928 og 1950. Østre del uregulert. 
 
Middels tetthet. 
 
Det østre delområdet inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold 
(”Område 32 Gui, Gisle, Østern, Yggeset og det gamle veifaret”). 
 
Støyutsatt fra Røykenveien. 
 
Størrelsene begrenser utviklingspotensialet. 
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Område HS 14 
 
Østliveien. 
 

 
 

 
 
- Rekkehus, noen eneboliger. 
- Område sammensatt av et svært enhetlig delområde (rekkehus) som er 

splittet i to grupper, og et delområde med eneboliger med mindre 
enhetlig preg. Eneboligene ligger mellom og til siden for 
rekkehusgruppene. 

 
Rekkehusområdet: 

- Delområdet rammes inn av atkomstveien og har et tydelig 
bebyggelsesmønster. Rekkehusene er parallelt beliggende i forhold til 
hverandre. Felles parkeringsanlegg. 

- Rekkehusene består av stramme hovedvolumer i to etasjer, i hovedsak er 
hver enkelt enhet forskjøvet i forhold til neste. Bod ligger som et eget 
bygningsvolum ved hver inngang. Saltak med slak takvinkel. Ingen ark / 
takoppløft. Fasadematerialer av tre og noe synlig betong på 
balkongsiden. Hovedsakelig mørke farger.  

- Regulert hhv 1979 og 1980. Utbygd tidlig på 1980-tallet 
 

Øvrig bebyggelse / eneboligene: 
- Eneboligene ligger tilsynelatende mer tilfeldig plassert. 
- Blandet bygningsutforming. Bygninger i en etasje – noen med loftsetasje 

og / eller underetasje. Saltak og valmtak. Enkeltinnslag av ark / 
takoppløft.  Regulert 1979. 

 
Høy tetthet. En ubebygd tomt. 
 
Komplett område, med unntak av den ubebygde tomta. 
I rekkehusfeltene bør en være varsom med nye tiltak. Ved evt tiltak / tilbygg, 
innenfor delområdet med rekkehus, bør dette skje i tråd med bebyggelsens 
karakter, evt bør det utarbeides felles retningslinjer. 

Område HS 15 
 
Marie Lilleseths vei, H. Stordalens vei, Heggedalsmarka og del av 
Heggedalskogen og Marklundveien. 
 

 

 
 

HS 15 
 
- Rekkehus. En del tomannsboliger. 
- Feltutbygd, svært enhetlig område fra siste del av 1970-tallet. 
- Hovedsakelig lineært bebyggelsesmønster, og med ulike hustyper samlet 

i mindre grupper. Felles parkeringsanlegg. 
- Enhetlig bygningsutforming. Stramme hovedvolum i to etasjer eller en 

etasje + underetasje. Saltak med slak takvinkel. Ingen ark / takoppløft. 
Noe varierende fargesetting fra rekke til rekke, men hovedsakelig 
mørkere farger. 

- Regulert 1977, med påfølgende utbygging. 
 
Høy tetthet. 
 
Langs området i sørvest går et eldre veifar og i sørøst, et veifar fra før-
reformatorisk tid. 
 
Komplett område. 
Evt tiltak / tilbygg må skje i tråd med bebyggelsens karakter. Evt bør det 
utarbeides felles retningslinjer. 
 

HS 15 
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Område HS 16 
 
Kloppedalen. 
 

 
 

 
 
- Firemannsboliger, noen tomannsboliger. 
- Svært enhetlig område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. 
- Bygningene ligger i to rekker omkring et åpent fellesareal mellom 

husene. Bygningene ligger parallelt med vei / terreng og henvender seg 
ut mot Gjellumvannet. 

- Stramme bygningsvolum i to etasjer. Saltak med slak takvinkel. Trehus 
med lyse farger. Firemannsboligene er lys beige. Tomannsboliger er 
hvite eller lys grå. 

- Regulert 1956, utbygd siste halvdel av 1950-tallet. 
 
Middels/høy tetthet. 
 
Omfattes delvis av stagnasjonssone for kaldluft. 
 
Komplett område.  
Evt. tiltak / tilbygg må skje i tråd med bebyggelsens karakter. Evt. bør det 
utarbeides felles retningslinjer. 
 

Område HS 17 
 
Øvre del av Heggedalsbakken, del av Røykenveien (fra Rustadveien til 
Røyken kommunegrense), Homannsbyveien, Grønliveien, del av 
Heggedalskogen, del av Andersdammen, Grodalsåsen. 
 

 

 

 

 
 
- Eneboliger. Noen tomannsboliger som til dels ligger samlet i små 

grupper. 
HS 17 - Et stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur 

og bygningsutforming. Veiene – spesielt Røykenveien – utgjør 
overordnet strukturerende element. Bebyggelsen er i hovedsak plassert 
langs med terreng med mønet parallelt med kotene. 
Området bærer preg av å være bygget ut over tid med varierende alder på 
bebyggelsen. 

- Varierende bygningsutforming. 
Et par 1930-talls funkishus som er stramme bygningsvolum i to etasjer.  
En del bebyggelse fra 1950 - 1960-tallet – dette er relativt små og enkle 
saltaksvolum hvorav noen har pussede fasader. 
For øvrig en god del bygninger fra 1970-tallet og fram til i dag. 
Enkelte grupper av hus / delområder er bygget ut omtrent på samme tid 
og kan ha fellestrekk. 
I relativt stor grad bygninger i en etasje – noen med underetasje og / eller 
loftsetasje. Flere innslag av bygninger i 1 ½ og to etasjer. 
I stor grad saltak, men også noen valmtak og innslag av flate tak. Innslag 
av ark / takoppløft. 

HS 17 

-  I hovedsak eldre reguleringsplaner (1956, 1977).  
 
Middels tetthet. 
Om lag 15 ubebygde eiendommer. Om lag 7 regulerte, ubebygde tomter. 
En del romslige bebygde eiendommer. 
 
Området omfatter registrert kulturminne. 
 
Området ligger inntil grøntdrag ved Grodalselva. 
Grønnkorridor med dam øst for området. Viktig biologisk mangfold i 
Andersdammen (liten salamander). 
 
Delvis støyutsatt fra Røykenveien. 
 
Området har visst potensiale for ytterligere fortetting, men det forutsettes at 
det tas hensyn til grøntdragene som området grenser til, samt ivaretakelse av 
grønne skråninger / høydedrag innen området. 
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Område HS 18 
 
Torpveien, del av Gamle Rustadvei. Sakserudbråten.  
 

 

 

 

 
 
- Eneboliger, et par tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid, 
med varierende alder på bebyggelsen. Området grenser til LNF-området 
på alle sider. 

- Bebyggelsen er i en viss utstrekning plassert parallelt / vinkelrett i 
forhold til veier deriblant Torpveien.  

- I relativt stor grad bygninger i en etasje – noen med loftsetasje og / eller 
underetasje ved skrånende terreng. Innslag av bygninger i 1 ½ og to 
etasjer. I all hovedsak saltak. Enkelte hus har takoppløft og et par – tre 
har ark. 

- Delområde som ligger på sørsiden av Rustadveien er et feltutbygd 
eneboligområde med mer enhetlig bygningsutforming. en etasje + 
loftsetasje. Ark / takoppløft.  

- Stor del av området regulert 1960, sørvestre delområde regulert 1995. En 
mindre del er uregulert. 

 
Middels tetthet. 
 
God kontakt til en velfungerende grønnstruktur, og innslag av arealer med 
betydning i grønnstruktursammenheng. 
 
Ved en fortetting er det viktig å ta vare på den grønne randsonen mot 
kulturlandskapet. 
 

Område HS 19 
 
Områder ved Heggedalsveien, sør for Vinnulstad og Bråtan. 
 

 

 

 
- Eneboliger. En enkelt tomannsbolig. 
- Heggedalsveien utgjør overordnet strukturerende element. Bygningene 

ligger hovedsakelig parallelt / vinkelrett i forhold til Heggedalsveien. 
- Sammensatt område mht bygningsutforming. 

Hovedsakelig saltak. Innslag av et par valmtak. Ingen ark / takoppløft. 
- Uregulert – ingen reguleringsplan ligger til grunn for den eksisterende 

bebyggelsen. 
 
Lav tetthet. 
Flere romslige eiendommer, om lag 3 – 5 da. 
 
Området ligger langs Heggedalsveien som er et eldre veifar. 
 
Nærhet til Verkenselva.  
Området omkranses av LNF-områder. 
 
Det forutsettes ingen fortetting i disse områdene. Skulle områdene likevel 
vurderes må dette skje som del av en planprosess der bl.a. hensynet til 
kulturlandskap er vurdert. 

Område HS 20  
 
Rødsåsen. 
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- Hytter, noen få boliger. 
- Området bærer preg av å være utbygd over tid. Bebyggelsen varierer 

derfor når det gjelder utforming. 
- Bebyggelsen ligger i hovedsak oppe på åskammen. 
- Området er lite utbygd og fremstår som et grønt naturområde. 
- Tidligere uregulert – ingen reguleringsplan ligger til grunn for den 

eksisterende bebyggelsen. 
 
Lav tetthet. 
 
Rødsåsen utgjør et markant høydedrag som danner skille mellom to 
dalfører/landskapsrom langs Skitthegga og Grodalselva.  Området langs 
Skitthegga, som Rødsåsen grenser opp til, er regulert til spesialområde 
kulturlandskap/landbruk. Fjernvirkningen av Rødsåsen har stor betydning for 
dette kulturlandskapet. 
 
Nylig vedtatt reguleringsplan. Denne gir klare føringer for hvordan området 
kan bebygges samtidig som området grønne naturpreg opprettholdes. 
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