


Område VD 1 
 
Engelsrud. 
 

 
 

 
 

 

  
 

Stort område med klar avgrensning – vann på to sider. 
 
- Eneboliger. En del tomannsboliger, enkelte firemannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
Eldre bebyggelse befinner seg stort sett i nordre del og langs 
Nordvannslia og Grobråtenveien. Nyere bebyggelse (som følge av 
reguleringsplan) befinner seg midtre og nordøstre deler av området samt 
som fortetting blant eldre bebyggelse. Området inneholder et mindre 
feltutbygd delområde i nordøst, som består av nyere eneboliger med 
enhetlig utforming. 

- Områdets tomtestruktur består av hovedsakelig rektangulære/firkantede 
tomteparseller, beliggende ”vinkelrett” på vei, vannkant og 
terrengskråninger. Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt med vei / 
tomtegrense / koter, men til dels med varierende avstander. 

- Blandet bygningsutforming. Generelt har eldre bebyggelse mer nøktern 
og enhetlig utforming og er gjerne i 1 ½ til to etasjer. Nyere bebyggelse 
har gjerne en mer individuell / varierende utforming, og kan fremstå som 
mer dominerende selv om gesimshøyden som regel er lavere. 
Hovedsakelig saltak, innslag av valmtak og flate tak. Ark / takoppløft 
først og fremst på nyere bebyggelse. 

- Innslag av enkelte funkishus. Disse er i to etasjer, og har valmtak eller 
pulttak med slak takvinkel. 

- Reguleringsplan fra 1993 (fortettingsplan) omfatter nesten hele området. 
I tillegg mindre planer fra 2000 og 2005, samt noe uregulert areal. 
Varierende alder på bebyggelsen.  

 
Middels tetthet.  
Om lag 33 ubebygde tomter, og om lag 39 regulerte, ubebygde parseller.  
Flere relativt romslige tomter, ca 1,5 – 2,5 da (selv etter deling i henhold til 
reguleringsplanen). 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse ligger helt sør i området og 
inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 25 
Dikemark”). 
To eldre veifar går gjennom området. 
 
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng – høydedrag / 
strandsone.  
Regulert, gjennomgående grøntdrag nord - sør. God kontakt til 
idrettsanleggene v. Engelsrud. 
Skrånende terreng mot Nordvannet og Svinesjøen i øst, og svakt skrånende 
terreng mot Ulvenvannet i vest.  
En del vegetasjon på ubebygde tomter / parseller. 
I Ulvenvannet og Nordvannet er det registrert viktig biologisk mangfold: 
Ferskvann/våtmark – kalksjø. 
Kommunalt friområde (løkke) sentralt i bebyggelsen. Gode turveimuligheter. 
Høyspenttrase passerer området i sør.  
Arealer nær Drammensveien i nord noe støyutsatt. 
 
Området har potensiale for fortetting. Ved en fortetting er det viktig å ivareta 
hensyn til landskap og grønnstruktur. Høydedraget og strandsonen langs 
vannene er spesielt viktig. Fortetting vil være problematisk i forhold til elg og 
rådyr. (Økt fare for påkjørsler). 

Område VD 2 
 
Del av Slottsberget (personalboliger tilknyttet Vardåsen sykehus).  
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Todelt område, nordre del inneholder bevaringsverdig småhusbebyggelse, 
søndre del en lavblokk. Uregulert område. 

UUUUUUUUUUUUUUUUNordre del:  
- Eneboliger, tomannsboliger. 
- Tidstypisk organisering i forhold til sykehusbygning. Bygningene er 

plassert parallelt med kotene. 
- Saltaksvolumer i 1 ½ og to etasjer. Brattere takvinkel. Tidstypisk 

detaljering. Dempede farger. 
 

Søndre del: 
- Lang lavblokk – lamell – med flere oppganger. Fire etasjer. Flatt tak. 
 
Lav tetthet. 
 
Området inngår i område med stor kulturhistorisk betydning (”Område 25 
Dikemark”). Boligbebyggelsen/personalboligene, som ble reist som en del av 
sykehusanlegget i 1920-årene, er foreløpig ikke registrert som kulturminner. 
Bebyggelsen som er svært autentiske, og er en viktig del av bygningsmiljøet 
knyttet til Vardåsen sykehus. Personalboligenes plassering i åsen bak 
sykehuset er i tråd med datidens planleggingsidealer for denne type anlegg. 
Bebyggelsen har høy autentisitet. 
 
Skrånende terreng, til dels bratt. 
Mye skog, vegetasjon. 
 
Området ligger inntil høyspenttrase. 
 
Krever egen reguleringsplan, der bevaringshensyn til bygningsmiljøet som 
helhet blir ivaretatt. Boligbebyggelsen fra 1920-årene - som del av 
bygningsmiljøet ved Vardåsen sykehus, anses å ha stor bevaringsverdi. 
 

Område VD 3 
 
Oppsjømarka, Oppsjøsvingen, Oppsjølia, Rundtom og Liastubben. 
 

 
 
Feltutbygd område med flere delfelt / delområder med relativt klar 
avgrensning. Hvert delområde har sine typiske ordensprinsipper og enhetlige 
utforming. Regulert 1992. Området er utbygd på 1990-tallet. 
 

Oppsjøsvingen / østre felt:  
- Eneboliger. 
- Stram lineær bebyggelsesstruktur både når det gjelder hus- og 

garasjeplassering,  
- Svært enhetlig bygningsutforming / materialbruk. Stramme saltaksvolum 

i en etasje + loftsetasje. Brattere takvinkel. Nesten alle hus har en eller to 
arker - lik utforming av arkene i delfeltet. 

- Bebyggelsesplan fra 1996. 
 

Søndre felt / Øvre del av Oppsjømarka:  
- Eneboliger med til dels tett beliggenhet. 

- Relativt stram bebyggelsesstruktur - bebyggelsen ligger i små rekker / 
grupper til små stikkveier. Lik avstand til vei. 

- Svært enhetlig bygningsutforming / materialbruk. Stramme 
saltaksvolum. Hus på flate tomter er i 1 ½ etasje. Hus på skrå tomter er i 
en etasje + lofts- og underetasje. Brattere takvinkel. Kun få hus har ark – 
disse arkene har lik utforming. 

 

Oppsjølia / midtre felt: 
- Firemannsboliger: 
- Tydelig bebyggelsesstruktur, bygningene er plassert gruppevis vinkelrett 

/ parallelt i forhold til hverandre. Felles parkeringsanlegg langs 
fellesatkomsten. 

- Svært enhetlig bygningsutforming samt material- og fargebruk (alle hus 
er hvite). Stramme saltaksvolum i to etasjer. Brattere takvinkel. To arker 
på hver side – alle arker har lik utforming.  

- Bebyggelsesplan fra 1997. 
 

 
Rundtom og Liastubben / nordre felt: 

- Rekkehus, noen firemannsboliger, et par små grupper med eneboliger 
med tett beliggenhet. 

- Tydelig bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen er i hovedsak plassert 
innenfor samme hovedretninger. Rekkehus / tomannsboliger er plassert i 
grupper / tun. Firemannsboliger er plassert i rekke i nordskråning. 

- Stramme saltaksvolum. En eller to arker på flere av takflatene – lik 
utforming av alle arker i delfeltet. 
Eneboliger og firemannsboliger er i en etasje + underetasje og til dels 
loftsetasje. Rekkehusene er i to etasjer + underetasje ved skrått terreng 
og til dels loftsetasje.  

- Bebyggelsesplan fra 1995. 
 
Høy tetthet. 
 
Boligene ligger i terreng lett skrånede mot nord på et platå opp fra 
Nordvannet. Steil, skogkledd skråning mot Nordvannet er regulert til 
friområde og felles naturområde. Steile skråninger omgir bebyggelsen i 
søndre del av Oppsjømarka. Likeledes steile skråninger i nord mot 
Vardåsveien.  
 
Komplette områder. 
Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med det enkelte delområdets karakter, evt. 
bør det utarbeides felles retningslinjer. 
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Område VD 4 
 
Del av Engelsrudstranda.  
 

 
 

  
 
- Tomannsboliger, rekkehus. 
- Lite, feltutbygd og enhetlig område med klar avgrensning. 
- Klar bebyggelsesstruktur. Tre husrekker (hvorav den ene omfatter 

tomannsboligene) er plassert omkring felles leke- og oppholdsarealer. 
Rekkehusene som er horisontalforskøvet ved annenhver enhet, ligger i 
nord og vest. Tomannsboligene er kjedet sammen med 
garasjemellombygg, og danner avgrensning av området mot skråningen 
ned mot Svinesjøen. 

- Stramme saltaksvolumer i to etasjer + loftsetasje. Rekkehusene har i 
tillegg underetasje som rommer garasje (garasjeplasser med hver sin 
port). Disse treetasjes fasadene vender ut mot hovedvei. Brattere 
takvinkel. Takoppløft på noen av tomannsboligene, enhetlig material- og 
fargebruk. 

- Regulert 1995. Utbygd siste del av1990-tallet. 
 
Høy tetthet. 
 
Boligene ligger i litt høyde opp fra Svinesjøen, skråningen mot Svinesjøen er 
skogkledd og avsatt til LNF-område på kommuneplanen.  
I Svinesjøen er det registrert viktig biologisk mangfold: Ferskvann/våtmark – 
kalksjø. 
 
Delvis støyutsatt fra Drammensveien. 
 
Komplett område. 
Evt. tiltak / tilbygg må skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter, evt. 
bør det utarbeides felles retningslinjer. 
 

Område VD 5 
 
Liahagen. Rønningen, Bjerkealleen, Lia, del av Drammensveien, del av 
Engelsrudstranda. 
 

 
 

 

 

 

- Eneboliger samt enkelte tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer til dels preg av å være bygget ut over 
tid, men også av å være under endring gjennom fortetting i henhold til 
reguleringsplan. Små grupper av bebyggelse kan ha en mer tydelig 
struktur og enhetlig utforming. 

VD 5 - Bebyggelsen er i hovedsak plassert i forhold til terreng lokalt - det er i 
liten grad overordnede prinsipper som gjelder for hele området, men 
enkelte grupper av bebyggelsen har en klar struktur.  

- Hovedsakelig saltaksvolumer – enkle eller mer sammensatt. Innslag av 
valmtak. Innslag av halvvalm (gjelder spesielt nyere bebyggelse). Ark / 
takoppløft mest utbredt på nyere bebyggelse (i østre del av området og 
langs Svinesjøen).  
Noe eldre bebyggelse består av relativt enkle / knappe bygningsvolum 
med saltak og er gjerne i 1 ½ til to etasjer. 
Nyere bebyggelse er mer forskjelligartet selv om mindre grupper av hus 
kan ha ens bygningsutforming. 

VD 5 

- Reguleringsplaner fra 1989 (østre del), 1998 (midtre/vestre del). I tillegg 
mindre planer fra 1995 og 1996, samt noe uregulert areal. 

 
Lav / middels tetthet området sett under ett. Relativt høy tetthet i noen mindre 
delområder. 
Om lag 13 ubebygde tomter, og om lag 29 regulerte, ubebygde parseller.  
Flere relativt romslige tomter, ca 1,5 – 2,0 da (etter deling i henhold til 
reguleringsplanen). 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Et eldre veifar går gjennom og langs området. 
 
Regulert sammenhengende grøntdrag øst - vest skal sikre en grønn korridor 
m. turvei mellom Vardåsen og Vestmarka. 
Nærhet til Svartputt.  
I Svinesjøen er det registrert viktig biologisk mangfold: Ferskvann/våtmark – 
kalksjø.  
Fortetting vil være problematisk i forhold til elg og rådyr (økt fare for 
påkjørsler).  
Store deler av området støyutsatt fra vei. 
 
Fortetting i tråd med reguleringsplan (1998) pågår. 
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Område VD 6 
 
Kongsskogen. 
 

 
 
- Eneboliger. Rekkehus / tomannsboliger (felt). 
- Sammensatt område med et par delområder med enhetlig karakter. 

Området med individuelt utbygde eneboliger samt et par mindre 
feltutbygde delområder  

 

 
Feltutbygd, enhetlig delområde i vest: 

- Rekkehus / tomannsboliger 
- Tydelig struktur. 
- Stramme saltaksvolumer i to etasjer, hver enhet forskjøvet i forhold til 

hverandre, slak takvinkel, enhetlig material- og fargebruk, siste del 1990-
tallet. 

- Reguleringsplan fra 1999. 
 

 
Feltutbygd, enhetlig delområde i nord, Kongsskogen 2-14: 

- Eneboliger. 
- Lineær struktur. Bygningene er plassert alle med samme møneretning og 

noe skråstilt i forhold til vei. 
- Enkle saltaksvolumer i en etasje + loftsetasje. Brattere takvinkel. 

Takoppløft eller vinkelfløy. Enhetlig material- og fargebruk.  
- Reguleringsplan fra 1983. Utbygd 1980-tallet. 
 

Øvrig bebyggelse – i hovedsak individuelt utbygd: 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er plassert i forhold til vei eller terreng hovedsakelig med 

mønet langs med kotene. 
- Varierende bygningsutforming.  

En del enkle bygningsvolum i en etasje + underetasje ved skånende 
terreng, saltak eller valmtak og slak takvinkel.  
Men også en del sammensatte bygningsvolumer i en etasje + lofts- og / 
eller underetasje. Hovedsakelig saltak med brattere takvinkel. Innslag av 
valmtak og halvvalm. En del av bebyggelsen har ark / takoppløft. 

- Reguleringsplan fra 1983. Hovedsakelig utbygd 1980- 1990-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
En ubebygd tomt. 
 
Steile skråninger avgrenser området mot sør. Grenser mot Måsan 
naturreservat. 
Nærhet til turområde Vardåsen. En del trær på tomtene. 
 
Arealer nær Drammensveien i nord noe støyutsatt. 
 
Med unntak av den ubebygde tomta, er området å betrakte som komplett.  
Evt. tiltak / tilbygg i enhetlige delområder bør skje i tråd med delområdets 
karakter 
 

Område VD 7 
 
Drengsrudhagen vest.  
 

 
 

 

 
- Rekkehus. 
- Feltutbygd område med klar avgrensning. Enhetlig område, både når det 

gjelder boligtype, bebyggelsesstruktur og bygningsutforming.  
- Lineær organisering, i forhold til veisløyfe, med felles parkering og lek 

midt i området. 
- Stramme saltaksvolumer i en etasje + underetasje eller to etasjer. 

Enhetlig material- og fargebruk. 
- Regulert 1981. Utbygd 1980-tallet. 
 
Høy tetthet. 
 
Bebyggelsen ligger på et platå i landskapet.  
Området er omgitt av viktige fri- og grøntområder. 
Nærhet til turområde Vardåsen.  
Grenser mot Måsan naturreservat. 
 
Komplett område. Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med bebyggelsens 
karakter. Evt. bør det utarbeides felles retningslinjer. 
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Område VD 8 
 
Område med eneboliger i Drengsrudhagen. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Relativt klar bebyggelsesstruktur, bebyggelsen er plassert parallelt / 

vinkelrett i forhold til samme hovedretning / i forhold til vei. 
- En etasje + underetasje og / eller loftsetasje. Hovedsakelig saltak. 

Innslag av valmtak. Innslag av ark / takoppløft. Hovedsakelig dempede / 
mørkere farger.  

- Regulert 1981. Utbygd 1980-tallet og senere. 
 
Relativt høy tetthet. 
En ubebygd tomt. 
 
Nærhet til turområde Vardåsen. 
Området grenser til bekkedrag i øst og sør. 
 
Med unntak av den ubebygde tomta, er område å betrakte som komplett. 
 

Område VD 9 
 
Del av Øvre Drengsrud vei, del av Drengs vei. 
 

 
 
Område sammensatt av to feltutbygde, enhetlige og karakteristisk 
delområder, utbygd på 1960-tallet.  
 

Nordre del, Øvre Drengsrud vei:  
- Kjedede eneboliger (rekkehus). 
- Stram bebyggelsesstruktur. Seks husrekker er lineært samt skråstilt 

plassert i forhold til vei. De fleste enhetene ligger horisontalforskjøvet og 
vertikalforskjøvet i forhold til neste enhet. 

- Karakteristisk utforming med hovedvolum er i to etasjer og mellombygg 
i en etasje. Mellombygg rommer garasje og vindfang. Saltak med slak 
takvinkel. 

- Regulert 1961 og utbygd etter dette. 

 

VD 8 
VD 9 

Søndre del, Drengs vei:  
- Frittliggende eneboliger. 
- Stram, lineær bebyggelsesstruktur, der den enkelte boligbygning har en 

skråstilt plassering i forhold til vei. 
- Opprinnelig like hustyper med svært karakteristisk bygningsutforming: 

En etasje + underetasje. Hovedetasje krager ut (og står på stolper) og 
ligger i høyde noe over planert terreng. Åpen carport under utkraget 
hovedetasje. Flate tak. 

- Uregulert. Området er bygd ut på 1960-tallet. Eiendommene er etablert 
1968. 

 
I begge delområder er det kommet til en del senere tilbygg, men hvert av 
områdene har likevel en egen karakter i behold. 
 
Middels / høy tetthet. 
 
Bebyggelsen i begge delområdene er gode eksempler på 
boligbebyggelse/byggeskikk fra 1960- tallet og representerer kulturminner 
fra vår tid. 
Delområde i nord er tegnet av ark. Arne Henden, mens delområdet i sør er 
tegnet av Henning Hansen arkitektkontor. 
 
Området grenser til grønnkorridor med bekkedrag i øst. 
 
Delvis støyutsatt fra vei 
 
Komplett område. 
Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med det enkelte delområdets karakter, evt. 
bør det utarbeides felles retningslinjer. Området anses å ha bevaringsverdi. 
 

Mars 2006 86



Område VD 10 
 
Brensrudtoppen, Brendsrudlia, del av øvre Måsan. 
 

 
 

 
 

 
 

- Eneboliger, innslag av kjedede eneboliger, rekkehus og rekkehus med 
småleiligheter. 

- Området omfatter bl.a. to feltutbygde delområder med konsentrert 
småhusbebyggelse (kjedede eneboliger og rekkehus). 

- Området som helhet har en tydelig bebyggelsesstruktur. 
På kollen ligger bebyggelsen i forhold til kollens hovedretning på en 
måte som understreker kollens linjer. Nede på flatene er bebyggelsen 
plassert i forhold til Drammensveien og Øvre Måsan. 

- I de feltutbygde områdene har bebyggelsen saltak. Kjedede eneboliger er 
i en etasje og til dels med loftsetasje. Rekkehus / lavblokk er i to etasjer 
og har slak takvinkel. 

- Øvrig bebyggelse (individuelt utbygde eneboliger): 
Nyere eneboligbebyggelse er hovedsakelig i en etasje + underetasje og / 
eller loftsetasje. Hovedsakelig saltak. Innslag av valmtak. Innslag av ark 
/ takoppløft (ikke spesielt utbredt).  
Innslag av eldre bebyggelse i østre del, langs Øvre Måsan. Den eldre 
bebyggelsen er ofte i to etasjer. 

- Reguleringsplan fra 1981. Østre del ble imidlertid regulert allerede i 
1937. I stor grad utbygd på 1980-tallet og senere, men østre del 
inneholder enkelte eldre bygninger. 

  
Relativt høy tetthet. 
Om lag 4 ubebygde tomter. 
 
Nærhet til Svartputt.  
Området omfatter en markert kolle. Kollens grønne skråninger er viktig å 
opprettholde.  
Regulert gjennomgående grøntdrag nord - sør. 
 
Delvis støyutsatt fra vei (E18). 
 
Med unntak av de ubebygde tomtene er område å betrakte som komplett på 
grunn av relativt høy tetthet og at flere av tomtene til dels inneholder bratte 
skråninger. Disse skåningene er viktig av landskapsmessige hensyn og må 
derfor ikke for bebygges. 
 

Område VD 11 
 
Del av Øvre Drengsrudvei, del av Drengs vei. 
 

 

VD 10 VD 11 

 

 
- Eneboliger. Innslag av to tomannsboliger. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til vei.  

Langs sørsiden av Drengs vei har bebyggelsen en karakteristisk struktur 
mht plassering: Bygningene – som har møneretning vinkelrett på vei - er 
plassert med vekslende avstand til vei, slik at annethvert ligger relativt 
nær vei og annethvert ligger mer tilbaketrukket fra vei. 

- Bebyggelsen består hovedsakelig av saltaksvolumer i en etasje + 
underetasje. Hovedsakelig mørkere farger.  

- I stor grad uregulert. Mange av eiendommene langs Drengs vei er 
etablert 1968. En god del av bebyggelsen er fra 1970-tallet. 

 
Middels tetthet.  
Noen romslige eiendommer på om lag 1,5 da. 
 
Området omfatter mindre høydedrag med et grønt preg. 
Ligger ved Måsan naturvernreservat. 
 
Arealer nær Drammensveien i nord noe støyutsatt. 
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Område VD 12 
 
Nedre Måsan, Måsankroken, del av Øvre Måsan. 
 

 
 

 
 

 

  
 
- Eneboliger. Noen tomannsboliger. Innslag av et par rekkehus. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til vei. 

Bebyggelsesstrukturen bærer preg av gammel plan med store tomter 
(1930-tallet) og at enkelte av tomtene senere er delt. 

- Området inneholder en god del eldre bebyggelse. Denne består oftest av 
enkle / knappe bygningsvolumer med saltak eller valmtak og er som 
regel i 1 ½ - to etasjer. 
Innslag av tomannsboliger i to etasjer og med flate tak. Øvrig bebyggelse 
er blandet mht utforming. 

- Rekkehuset ved Nedre Måsan er stramme saltaksvolumer i to etasjer. 
- Regulert 1937. Senere er deler av området omregulert (1980, 1981 og 

1987). Varierende alder på bebyggelsen. En god del eldre bebyggelse. 
 
Lav / middels tetthet. Om lag 5 ubebygde tomter, og om lag 3 regulerte, 
ubebygde parseller. Flere relativt romslige eiendommer, ca 1,5 – 3,0 da. 
 
Innslag av arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng – 
bekkedrag. 
Fortetting vil være problematisk i forhold til elg og rådyr. (Økt fare for 
påkjørsler). 
Støyutsatt fra vei (E18 og Drammensveien), til dels svært støyutsatt. 

Område VD 13 
 
Drengsrudveien. 
 

 

VD 12 
VD 13

VD 13

 

 
- Eneboliger, samt en del tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 

samme hovedretning (parallelt med Drammensveien). 
- Bebyggelsen har varierende høyde, den eldre bebyggelsen er gjerne i 1 ½ 

- to etasjer, mens nyere bebyggelse er i en etasje + evt. underetasje, 
enkelte også med loftsetasje. En god del av bebyggelsen har saltak, 
varierende takvinkel. En del bygninger har valmtak med slak takvinkel. 
Innslag av ark / takoppløft. 

- Reguleringsplaner fra 1935 og 1957. Mindre arealer uregulert. 
Varierende alder på bebyggelsen. En god del eldre bygninger. 

 
Middels tetthet. 
Flere relativt romslige eiendommer, 1,5 – 2 da. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Østre del av området grenser til regulert friområde m. fotballbaner.  
 
Støyutsatt fra vei (E18 og Drammensveien), til dels svært støyutsatt. 
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