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FORORD

Designhåndboken skal være et styrende dokument til bruk for utbyggere, 
etater, planleggere og andre som har oppgaver knyttet til utviklingen av 
Heggedal.

Den skal inspirere til kreativ bruk, estetisk kvalitet og helhetlige løsninger. 
Den skal ikke erstatte nødvendig prosjektering av den enkelte bygge- 
oppgave. 

Håndboken for utforming av sentrale gater og byrom i Heggedal er ment 
å skulle kunne oppdateres og videreutvikles etter behov, og er en av flere 
utredninger som skal bidra til å utvikle fysiske og visuelle helheter og  
sammenhenger i Heggedal. 

Designhåndboken for Heggedal er utarbeidet av Multiconsult seksjon 13.3 
Landskapsarkitekter.

Oslo, oktober 2004

REVISJON AV HÅNDBOK 2011

I forbindelse med ny reguleringsplan for Heggedal sentrum, 2010 oppstod 
det behov for å oppdatere Designhåndboken. Planen fra 2004 er endret, 
veg og gatenavn er oppdatert, krav til universell utforming og retningslinjer 
for løsninger manglet og er oppdatert. Desginhåndboken følger de krav 
som Asker kommune har i sine normaler og klimaplan.

Kart og illustrasjoner er endret for å få med de endringer som har skjedd 
i den overordnete planen.  Illustrasjoner har fått stedsnavn, slik at det  er 
lettere å orientere i forhold til stedet.

Revisjonen er utført av Asplan Viak i Sandvika, ved oppdragsleder  
Gunvor Huseby og medarbeider Gry Ellen Ringstad

Sandvika, oktober 2011
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1.0 HÅNDBOKEN – INNHOLD OG BRUK

1.1 INNLEDNING

Et levende tettstedsmiljø utvikler seg over tid og er gjenstand for en kontinuerlig forandringsprosess. Detaljer 
og møbleringen av det offentlige rom endres langsomt som resultat av utallige små beslutninger. Hver handling 
er isolert sett meningsfull, men i sum får man et svært sammensatt bilde av ulik utformede elementer og gate-
inventar. 

Målsettingen med utarbeidelse av designhåndboken er å få en samordnet vurdering av tettstedsutviklingen. 
Den skal bidra til at gater, plasser og parker - det offentlige rommet - med tiden skal få et vakkert og enhetlig 
preg, med materialbruk og detaljer som fremhever historiske og funksjonelle sammenhenger i tettstedsbildet.

Forutsetning for et vellykket resultat er å finne frem til kvaliteter som gir varige verdier, som eldes med verdighet 
og som gir god vedlikeholdsøkonomi. 

Historie, naturgitte forutsetninger, landskapets karakter og topografi preger Heggedals identitet. Disse faktorene 
må også være viktige premissgivere for den framtidige utviklingen av tettstedet. Retningslinjene for designhånd-
boken må baseres på en forståelse av Heggedals historie og egenart, slik at disse kan klargjøres og forsterkes.

Det skal utvikles trivelige omgivelser i Heggedal som skaper rom for et pulserende folkeliv. Vakre gater, plasser 
og parker med kulturinnhold og aktiviteter gjør at tettstedet blir et attraktivt sted å besøke sommer som vinter. 

Drift og vedlikehold av tettstedets uterom er en meget viktig del av en visuell opprustning av Heggedal. Kapittel 
7 går nærmere inn på rutiner og forslag til samordning av dette arbeidet. 

Designhåndboken for Heggedal er organisert som en håndbok og skal være et styrende dokument til bruk for 
etater, utvalg, saksbehandlere, planleggere, drifts- og vedlikeholdspersonell og andre som har oppgaver  
tilknyttet utforming og bruk. 

Felles forståelse av håndboken er da en forutsetning.

I bearbeidelsen tar vi utgangspunkt i dagens sentrum. Området avgrenses av Gjellumvannet, togtrasséen,   
kollen vest for Heggedal kirke og i sør av broen over Kistefossdammen. 
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1.2 UTFORMINGSPRINSIPPER

Estetisk kvalitet

Høy faglig kvalitet i et helhetlig hovedgrep så vel som detaljløsninger 
stiller høye krav til faglig kompetanse. Funksjonalitet, praktiske løs-
ninger, symbolverdi, økonomi og stedlige betraktninger bør ligge til 
grunn for utforming og arkitektonisk bearbeiding. 

Varige verdier - vedlikehold

Det skal ved valg av løsninger legges vekt på solid kvalitet basert på 
tradisjonsbåren materialforståelse. Løsningene skal representere varige 
verdier som tåler slitasje og eldes med verdighet. 

Hovedprinsipper

- Egenart
- Miljøkvalitet
- Universell utforming
- Helhet
- Estetisk kvalitet
- Varige verdier - vedlikehold

Egenart
Heggedals egenart skal vektlegges ved et moderne formuttrykk basert 
på eksisterende historiske elementer og håndverksmessige tradisjoner.

Miljøkvalitet
Tiltak som iverksettes bør etterstrebe å fremme miljøvennlige løsninger, 
ha en positiv effekt på bydelens lokalklima, skape en renere, grønnere 
og triveligere tettstedskjerne, og utnytte lokale ressurser der dette er 
naturlig. 

I vurderingen av miljøvennlige løsninger bør man se på alle faser av 
produktets kretsløp, fra utvinning til forbrenning. 

Universell utforming
Tiltak som gjennomføres skal være i tråd med gjeldene krav til univer-
sell utforming, slik at det skapes et sentrum som i størst mulig grad er 
tilgjengelig for alle. Dette innebærer blant annet at det i utformingen skal 
tilstrebes å finne løsninger som kan benyttes av alle uten særløsninger 
for enkelte grupper.

Helhet
Enhetlig materialbruk og gateinventar skal bidra til å skape visuell les-
barhet, helhet og sammenhenger i sentrum.
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2.0 BAKGRUNNSMATERIALE

2.1 Heggedal, dagens situasjon 

BELIGGENHET - NATUR - VANN

Heggedalsområdet framstår i dag som et landlig sted med historiske 
bygninger og positive landskapskvaliteter som er preget av småskalerte 
omkringliggende åser, variert vegetasjon i form av skog og kultur-  
landskap, og med vann som et viktig identitetsskapende element.  

En artsrik sammensatt vegetasjon knyttet til de topografiske landskap-
strekkene bidrar til å forsterke det nord/sydgående dallandskapet der 
Heggedal ligger i et skjæringspunkt mellom betydningsfulle landskaps- 
elementer som Gjellumvannet og Kistefossdammen.

HISTORIE – UTVIKLING

Tettstedet Heggedal har gjennom en utvikling blitt preget av tilfeldig tett-
stedsstruktur hvor tyngdepunktet for boligbygging har flyttet seg fra om-
rådet rundt Heggedal stasjon i retning Røykenveien. Dette har igjen ført 
til at områdene i det “gamle sentrum” har blitt mindre attraktive på grunn 
av manglende aktiviteter og at det opprinnelige sentrumsområdet har 
mistet sin identitet. 

De historiske bygningene som fremdeles står gir sjarm til stedet, og er 
viktige å ta hensyn til i en fremtidig utvikling av bygningsstrukturen i sen-
trum. Heggedal kirke er synlig i nesten hele tettstedet, mens stasjonen 
og Heggedal hovedgård danner ytterpunkter. Det historiske sentrum 
med det tidligere fabrikkmiljøet var sterkt knyttet til selve vassdraget 
og senere jernbanen, og var et sentrum med hovedveitilknytninger til 
omgivelsene. Sentrumets kontakt med vannet er dessverre blitt borte i 
nyere tid.
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2.2 Visjoner og muligheter

TETTSTEDSUTVIKLING

Målet er å skape et klart definert sentrum ved å kombinere eksisterende 
forhold med nye tiltak samtidig som eksisterende kvaliteter ønskes  
bevart og forsterket. 

En utvikling av Heggedal som et attraktivt og aktivt tettsted tar utgangs-
punkt i et ønske om å utvikle stedets unike landskapskvaliteter; topo-
grafi, vegetasjon og vann. 

Heggedal sentrum bør utvikles i en forsterket øst/vestgående retning 
mellom Heggedal hovedgård og stasjonen langs den gamle ferdselsåren 
og langs klare nord/sydgående linjer: langs fabrikkbygningens lengderet-
ning, og mellom Grodalselva og Vollenveien. Planen har som hoved-
budskap å knytte sentrumsutviklingen til stedets historiske bygninger og 
gjennom dette bevisstgjøre deres betydning som del av sentrum og som 
premissgivere for stedets karakter og videre utvikling. Dette bør også 
avspeiles i den nye bygningsmassens utforming.  Gatestruktur, topo-
grafien og planens bygningsstruktur danner klare avgrensede delom-
råder i sentrum med innbyrdes særegne kvaliteter.  

Heggedal skal bli et levende tettsted som tiltrekker seg folk fra omgiv-
elsene. Gode forutsetninger for dette er allerede gitt gjennom Asker 
kunstskole som trekker unge folk til stedet, og som kan danne grunnlag 
for et kulturelt møtested med utstillinger, performances osv. 

TETTSTEDETS FORBINDELSER TIL VANNET OG TIL  
KOLLENE

I tillegg til et kulturelt møtested kan det også bli et sted som tiltrekker folk 
fra de større byene som vil ut i naturen, og samtidig forbinde dette med 
for eksempel et galleribesøk. Det kan skapes et sammenhengende tur-
veinett rundt dammene og opp i åsene, hvor det på sikt kan bygges en 
panoramarestaurant eller hovedgården kan opprustes med en kafé. 
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2.3  Reguleringsplan

Det etableres en gangakse fra kleiva bak Heggedal stasjon, via gang-
broen over stasjonsområdet, over ”Fabrikktorget”, over Heggedal torg, 
opp Heggedalsbakken til Heggedal Hovedgård. Denne gangaksen er 
identisk med det som vil være ”kulturaksen” gjennom Heggedal, og 
som tangerer alle stedets viktigste bevaringsmiljøer, sentrumsmiljøer og 
møteplasser.”

Området som håndboken gjelder for er i stor grad sammenfallende med 
området reguleringsplanen for Heggedal sentrum.  Plankart og planbe-
stemmelser ble vedtatt 18.12.2009. Se illustrasjon.

Fra Planbeskrivelsen : 

”Hensikten med ny reguleringsplan

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utviklingen av 
Heggedal sentrum til hovedservicesentrum for det sydlige Asker. 
Heggedal har i dag et næroppland på over 5000 mennesker. Dette vil i 
løpet av en 20-års periode øke med 3-4000 mennesker. Heggedal sen-
trum skal ivareta det daglige servicebehovet for denne befolkningen.

Det er av vesentlig betydning å skape attraktive møteplasser for be-
folkningen. Det tilrettelegges for at Heggedal sentrum skal kunne ivareta 
dette hensynet. 

Behovet for sentrale, lett tilgjengelige boliger for ulike befolkningsgrup-
per, er definert i kommuneplanen. Særlig vil behovet for seniorleiligheter 
tilta i årene som kommer, men også andre grupper vil etterspørre sen-
tralt beliggende boliger. Planforslaget tilrettelegger for sentrums leilighet-
er.

Like nødvendig er det å tilrettelegge for en utvikling av jernbanestasjon/
kollektivterminal som sikrer mulighet for å øke frekvensen på Spikke-
stadbanen til ½-times frekvens, samtidig som sikkerhet i forhold til ulyk-
ker og universell utforming ivaretas. Det er også nødvendig å sette av 
arealer til et vesentlig utvidet matebuss og innfartsparkerings tilbud.

Her er også tilbringersystemet, med effektive gang-/sykkelforbindelser 
og gode busstraséer inn til stasjonen, av absolutt betydning.

Planforslaget har lagt stor vekt på Heggedals bevaringsverdier, både i 
form av naturkvaliteter og kulturminner. Stedets identitet og særpreg er 
synliggjort i planforslaget.
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3.0 UNIVERSELL  UTFORMING 

3.2 Det skal legges vekt på følgende i form-
givningen:

- Ferdselslinjer skal være logiske og lett å orientere seg etter. Det bør 
tilstrebes økt bruk av naturlige ledelinjer som en integrert del av  
formgivningen. Kunstige ledelinjer brukes som supplement eller der 
det er mangel på naturlige ledelinjer

- Tilstrekklig bredde på gangpassasjer og atkomst, minstemål 1,8 m
- Tydelig definerte soner fritt for hindringer og sperrer:

Gangsoner: tydelig gangforløp og gjennomgående
Oppholdssoner: sone hvor all møblering og utstyr i gata samles

- Gang- og oppholdssoner skal ha overflate som er fast og jevnt, og 
uten nivåforskjeller eller stigning som hindrer ferdsel for enkelte 
grupper

- God kontrast mellom materialer. Hvite linjer mot mørk bakgrunn gir 
best kontrast.Ved måling av kontrast benyttes NCS (Natural, Color 
System lyshetsmåler)

- Valg av møbler som er komfortable og tilgjengelig for alle bruker-
grupper

- Det skal tilstrebes bruk av planter som ikke fremkaller allergi
- Belysning benyttes som estetisk forklarende virkemiddel og det skal 

benyttes lysarmatur med blendfritt nedadrettet lys

Heggedal sentrum er inndelt i soner etter funksjon. For de ulike sonene 
er det beskrevet ulike behov og prioriteringer i forhold til universell ut-
forming (kapittel 4.2).

Utforming av løsninger og valg av materialer for de forskjellige del-  
områdene er nærmere beskrevet i kapittel 5.

3.1 Definisjon

”Universell utforming er 
utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes 
av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for til-
pasning og en spesiell utforming”
(Miljøverndepartementet, 2007).

Universell utforming gir løsninger som er nødvendig for noen og bra for
alle.

De sju prinsippene for universell utforming:

1. Like muligheter for bruk
2. Fleksibel i bruk
3. Enkel og intuitiv i bruk
4. Forståelig informasjon
5. Toleranse for feil
6. Lav fysisk anstrengelse
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

Gjeldende lov og forskrift angående universell utforming av utearealer:

- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 nr. 42
- Plan- og byggningsloven av 27. juni 2008 nr.71
- Byggteknisk forskrift av 26. mars 2010 nr. 489
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3.3 Eksempler på god universell utforming:

Ledelinjer: 

Naturlig ledelinje i kantsteinen. God kontrast i materialer. Foto: Fra Handikapforbundets 
veileder

Adkomst: 

Rampe og kunstig ledelinje, Skien, Fotot: Asplan Viak

Inngangsrampe. Berg Studenby Trondheim. Foto: Asplan Viak

Rampe og trapp side om side, Barcelona. Foto: Asplan Viak

Kunstig ledelinje på fortau, Farge og struktur skiller ledelinjen fra belegget. Porsgrunn.  
Foto: Asplan Viak
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Soneinndeling med ulikt belegg i møblerings- og  gangareal, betong heller i gangsone 
og smågatestein i møbleringssone. Foto: Asplan Viak
 

Møbleringsone: Trapper med håndløpere

Tydelig visuell skille samt ulik struktur. Foto: Asplan Viak

 

Håndløpere i to høyder, 70 cm og 90 cm, Foto: Asplan Viak

Tosidig rekkverk Håndløpere i på begge sider av rampe
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Møbler: God helthetsløsning:

Markerte innganger: God helthetsløsning:

Solide benker med rygg og armstøtte.  Foto: Asplan Viak 

Fotskraperister fungerer også som visuell markering av inngangsdørene. 
Foto: Asplan Viak
 

Gang og oppholdssoner er tydelig markert.  Foto: Asplan Viak 

Terskel fritt og tydelige ledelinjer, og likevel et spennende plassgulv. Foto Asplan Viak
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4.0 TEMAKART
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4.1  BEBYGGELSESTRUKTUR 

Reguleringsplanen legger opp til 
en utforming og materialbruk som 
knytter seg til eksisterende bygn-
ingers karakter og stemning. 

Reguleringsbestemmelsene sier:

“Arkitekturen i Heggedal sentrum 
skal baseres på følgende prinsip-
per:

- Felt S1, 
Sentrumstomta:Bebyggelsen skal 
utformes som parallelle lameller 
med saltak, fasadematerialet skal 
være tre- eller platekledning, farge-
settingen matt mørk  gråtone/sort.  

- Felt S2: Ny bebyggelse skal ha 
horisontale takflater, fasademate-
rialet skal være mureller platekled-
ning, fargesettingen skal være 
matt lys/hvit.

 - Felt S3, B1, S6 og S7: Bebyg-
gelsen skal ha horisontale takflat-
er, fasadematerialet skal være mur 
eller platekledning, fargesettingen 
skal være matt lys/hvit. Lange 
fasader og store volumer skal bry-
tes opp for å motvirke monotoni. 
Det skal legges vekt på variasjon i 
detaljeringen.”
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4.2  UNIVERSELL UTFORMING

Planen viser soner for ulik bruk 
og hva som bør prioriteres når det 
gjelder tilgjengelighet i de ulike 
sonene.

Gjennomgangstrafikk
Sone 1 er ferdselsoner, gater, 
gangveier som skal være lette å 
følge for å finne frem i Heggedal. 
Dette er de gangsonene hvor 
ferdsel er på de gående sine 
premisser. Her skal det være 
gode retningsindikatorer i belegg. 
Terskler og høydeforskjeller på de 
naturlige gangveiene skal være 
utført med tanke på rullestol og 
barnevogner. Belegg skal være 
uten mye struktur og ha gode 
optiske forskjeller.

Adkomstsoner
Sone 2 er adkomstsoner til 
byggene. Her er det ikke gjennom-
gangstrafikken som er det viktigste 
men at innganger, uteplasser, av-
fall og postkasser er tilgjengelige 
for alle. For eksempel godt opp-
lyste og terskelfrie innganger er, 
riktig plassering av skilt, benker på 
steder der det er behov for hvile 
som i nærområde til butikker og 
boliger. 

Kjøreareal
Sone 3 er bilsone, dette er om-
råder hvor bilen er hovedelement.

Ferdselsområder for de ulike   
trafikantgruppene skal tydelig-
gjøres, og overganger mellom dem 
skal sikres og tydeliggjøres. Det 
skal blant annet være nedsenket 
kantstein ved alle gangfelt.
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Blå teglbelegningstein
Barrikade steindekke

Betongheller

Rød grus

Gress og grus

Barrikade 
steindekke

Skifer

Nytt bygg

Eksistrende bygg

Gjennomgangstra�kk, 
sone 1

Adkomstsoner, 
sone 2

Kjøreareal, 
sone 3

4.3  GRØNTPLAN

Planen viser vegetasjonsbruk 
i Heggedal sentrum.  Det er et 
ønske om klar struktur for over-
ordnet trevegetasjon. Prinsippene 
markerer akser og et hierarki i vei-
systemet. 

Treplantingene bør bestå av ar-
ter som er tilpasset plassering og 
bruk. Se i kapitel om delområder.

Veier/gater 
Her skal det plantes trær i rekker/ 
alleer. 

Sentrum/byrom 
Her skal det plantes tregrupper, og 
solitærtrær som gir karakter til ste-
det. Felt med busker bør benyttes 
som romdelere. Staude og som-
merblomst bør brukes for å skape 
attraktive steder.

Parkområde. 
Tregrupper, buskfelt og gress bør 
brukes for å skape en frodig park. 
Mot vannet bør det beholdes åpne 
arealer med gress slik at de frem-
står som attraktive oppholdsar-
ealer.

Naturlig 
Området viser hvor det skal være 
et mål å bevare naturlig vegeta-
sjon. Disse disse må behandles 

etter de retningslinjer regulerings-
planen. Områdene har i dag tett 
vegetasjon mot vannet og elvene, 
her skal tilgjengeligheten økes ved 
å lage turveier, benker med mer. 
Det naturlige preget skal fortsatt 
være her.
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4.4 MATERIALPLAN

Materialvalget er foretatt slik at 
utegulvet blir en samlende, rolig 
flate, samtidig som det har tydelige 
kontraster og lett orienterbare ret-
ningsangivere.

Illustrasjonen viser hovedmateri-
aler for de ulike arealene. 

Asfalt skal bentyttes på 
kjøreareal på hovedveier og 
parkeringsområder. 

Blå teglbelegningstein/  
barrikade steindekke skal 
benyttes i arealer i indre gårdsrom 

Betongheller i varierende bred-
der i kombinasjon med marktegl 
skal anvendes i mindre gater og 
fortau.

Skifer i nærheten av den gamle 
stasjonsbygingen. 

Rød grus – stier og turveier i 
område rundt 

Gressarealer med grus 
gangveier – i parkområdene 
langs Kistefossdammen. 

Det skal benyttes smågatestein i 
møbleringssoner .

Kantstein langs veier og plasser  
skal være granitt.  

I konstruksjoner som trapper, 
murer, sokler og landkar er det 
foreslått Røyken-granitt i forskjel-
lige formater og overflatebe-
handling. De vertikale kanter i 
konstruksjonene vil dermed være 
i et samspill med sokler i eksi-
sterende og framtidige bygninger. 

Treverk benyttes i brygger, broer 
og rekkverk. Det foreslås benyttet 

værbestandig treslag kombinert 
med overflatebehandlet stål. 

Det skal legges opp til varme i 
bakken på fortau og områder 
rundt innganger i med energi 
kilder i henhold til klimaplan for 
Asker kommune og utviklingen av 
fjernvarmeanlegg i Heggedal.

Vei-og gate 
belysning

Gatebelysning, 

Innganger, 
oppholdsarealer

E�ektbelysning

Trerekker, alleer

Tregrupper, solitær, 
buskfelt

Parkvegetasjon, 
trær, gress, busker

Naturlig

Asfalt

Blå teglbelegningstein
Barrikade steindekke

Betongheller

Rød grus

Gress og grus

Barrikade 
steindekke

Skifer

Nytt bygg

Eksistrende bygg

Gjennomgangstra�kk, 
sone 1

Adkomstsoner, 
sone 2

Kjøreareal, 
sone 3
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 4.5 LYSPLAN

Belysningsstolper og armaturer 
skal være med på å beskrive og 
gi identitet til hierarkiet av veier og 
plasser. Det er foreslått differensi-
ert høyde og lyskvalitet som kan 
forsterke dette. Belysningen til-
passes formål som trygghetsbelys-
ning, effektbelysning og identitets-
belysning. Belysningen skal også 
bidra til universell utforming. I tråd 
med anbefalinger i klimaplanen for 
Asker kommune skal det benyttes 
lyskilder som kan endres  til led-
belysning. 

 

Vei/gatebelysing i henhold til 
krav om lysstryke fra Asker Kom-
munes belysnings normal eller 
Statens vegvesens krav. 

Gatebelysning. Skal gi sikker 
ferdsel for gående og syklende. 
Belysning skal understreke retnin-
gen på hovedferdselssonen. 

Inngangs- og oppholds- 
arealer. Områdene skal være 
opplyst for å skape god stemning/
identitet og trygghet.
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Vei-og gate 
belysning

Gatebelysning, 

Innganger, 
oppholdsarealer

Parkbelysning

Trerekker, alleer

Tregrupper, solitær, 
buskfelt

Parkvegetasjon, 
trær, gress, busker

Naturlig

Asfalt

Blå teglbelegningstein
Barrikade steindekke

Betongheller

Rød grus

Gress og grus

Barrikade 
steindekke

Skifer

Nytt bygg

Eksistrende bygg

Gjennomgangstra�kk, 
sone 1

Adkomstsoner, 
sone 2

Kjøreareal, 
sone 3

Maskinell brøyting

Håndbrøyting

E�ektbelysning

Effekt belysning. Karaktergi-
vende belsyning bør benyttes på 
den gamle fasaden på frabrikken, 
på kirken og på broer. 

Parkbelysning: Skal skape 
trygghet og god stemning/identitet
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5.0 DELOMRÅDER

5. 1 MATERIALKONSEPT

Materialkonseptet består i bruk av blågrå tegl, barriakade steindekke,  
betongheller, brostein, grus og asfalt. Dette er materialer som sam-
men skaper en fin struktur og kan gi gode kontraster. Brostein benyttes 
kun i møbleringssoner da brostein i gangarealer ikke vil oppfylle kravene 
til universell utforming. Møbleringselementer i tre og sort stål gir en 
varm tone (nuanse) til de valgte materialene. Graderingen mellom ute-
rommene midt i sentrum og de som grenser mot naturområder består i 
at arealene nær/i naturområder får et litt røffere preg med mer rød grus, 
mens de i sentrum har fast dekke i gråtoner. Dette er valgt bevisst, fordi 
sentrum ofte har mange farger i bebyggelsen, butikkene osv, og da er 
det viktig at utegulvet er en rolig, samlende flate. Samtidig skal det ha en 
spennende struktur og leve sitt eget liv.

Den røde fargen strekker seg inn i sentrum i vertikale “konstruksjoner” 
som murer, terrasseringer osv. 

Dersom det må foretas innsparinger er det viktig å beholde solide kanter 
og heller spare på andre ting.  Dvs. granittkantstein bør ikke byttes ut 
med betongkantstein, fordi den begynner å brekke/smuldre etter kort tid, 
og området får da fort et lavt kvalitetsnivå.

5.2 SENTRUM

Sentrum, bestående av hovedgater, Heggedal torg, Storgata, Torget, 
Elvebakken og Gangstrøk indre sentrum, skal få en enhetlig utforming, 
slik at det er sammenheng i tettstedsbildet. Det brukes de samme   
materialer, blågrå tegl, barrikade steindekke, betongheller, smågatestein 
og asfalt, men i ulik sammensetning. 
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5.3 HEGGEDAL TORG 

Torget blir tettstedets hovedplass, 
hvor de fleste gater møtes. Med 
strandparken vil det også bli et 
populært oppholdssted.

 

MATERIALLISTE 
BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Blågrå teglstein
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå

BELEGG – MØBLERINGSSONE
- Brostein rettsetting
- Inntil fasadene legges brostein eller 3 rader mosaikkstein

BELEGG – KJØREAREAL
- Kjøreareal markes ikke, men belegget må være kjøresterkt

INNRAMMING / KANTER
- Granittkanter
- Treinnramming med tregruberist
- Stolpeinnramming i brostein

TERRASSERING 
- Røykengranitt

OVERVANNSRENNE
- Granittrenne, skal utformes slik at den ved aktuelle krysningspunkt ikke er til 

hinder for funksjonshemmede. 

BELYSNING
- Mastarmatur 

STAMMEVERN
- på utsatte trær, i stål, lakkert sort RAL

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord.

VEGETASJON 
- Lind
- Kastanje
- Fagerbusk

LEDELINJER:
- Det skal være ledelinjer i belegget fortrinnsvis naturlige som for eksempel 

brosteinen langs fasaden eller vannrenne.
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5.4 HEGGEDALSVEIEN  (Hovedgater)

 Fyrstikken

Ullvaren
Kalosjen

Trevaren

Heggedal 
torg

Heggedalsveien

M
eie

ri-
ga

ng
en

Heggeodden

Fabrikk-
plassen

Heggedal- 
stasjon

Hegged

als
ve

ien

Heggedal 
kirke

Gjellumvannet

Kistefoss

Disse veiene vil bli hovedgatene 
i sentrum og skal derfor utformes 
med like materialer. Gatene er ad-
komsten til Heggedal sentrum og 
skal ha et gjenomført uttrykk. Det 
skal plantes trær på begge sider 
av gatene. 

MATERIALLISTE 

BELEGG – KJØREBANE
- Asfalt
- Kant av granittkantstein 30(20 (grå)

BELEGG – FORTAU
- Betongheller i varierende bredder
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå

BELEGG – MØBLERINGSSONE
- Brostein rettsetting
- Mosaikkstein inntil fasaden (3 rader)

BELEGG – FOTGJENGERFELT
- Oppmerksomhetsfelt med varselsindikator (taktile heller) før kryssing av 

trafikk
- Nedsenket overgang med maks 2 cm vis

INNRAMMING / KANTER
- Treinnramming av granittkantstein (grå)
- Stolpeinnramming i brostein

OVERVANNSRENNE
- Granittrenne, skal utformes slik at den ved aktuelle krysningspunkt ikke er 

til hinder for funksjonshemmede. 

BELYSNING
- Mastarmatur

STAMMEVERN
- på utsatte trær, i stål, lakkert sort RAL

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord.

VEGETASJON 
-       Lind 
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5.5 GANGSTRØK INDRE SENTRUM

Disse gatene er helt bilfrie og blir 
handlegater. I tillegg vil de fungere 
som uterom, oppholdsplasser 
hvor folk tar en pause eller møtes. 
Derfor er det viktig at disse har et 
høyverdig belegg. 
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MATERIALLISTE 
BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Blågrå teglstein
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå

BELEGG – MØBLERINGSSONE
- Brostein rettsetting
- Inntil fasadene legges brostein eller 3 rader mosaikkstein

OVERVANNSRENNE
- Granittrenne, skal utformes slik at den ved aktuelle krysningspunkt ikke 

er til hinder for funksjonshemmede. 

BELYSNING
- Master

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord.

VEGETASJON
- Koreahegg, Prunus  maackii

LEDELINJER
- Det skal være ledelinjger i bellegget, fortrinnsvis natulige som for eksem-

pel brostein langs fasaden eller vannrenne. 
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5.6 FABRIKKOMRÅDET

Frabrikkområdet vil være det kul-
turelle kvartalet i Heggedal. Her vil 
ett nytt kulturhus gi liv til områdene 
rundt. Dette vil være den delen av 
Heggedal som med ulike arrange-
menter, gallerier og andre kunst- 
og håndverksinstitusjoner tiltrekker 
seg folk utenifra.

FABRIKKPLASSEN 

Fabrikkplassen utvikles til et 
fargerikt kunsttorg. Lokalene skal 
stilles til disposisjon for atelierer 
og verksteder for lokale kunstnere, 
kunsthåndverkere og for Asker 
kunstskole. 
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MATERIALLISTE 

BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Blågrå teglstein
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå
- Kulturtorget får eget dekket som er særskilt for stedet 
- Gangarealer av betongheller

BELEGG – MØBLERINGSSONE
- Brostein rettsetting
- Inntil fasadene legges brostein eller 3 rader mosaikkstein

BELEGG – KJØREAREAL
- Brostein buesetting
- Kant markeres av granittkantstein 30/20

INNRAMMING / KANTER
- Markering av de ulike sonene av granittkanting (grå)
- Treinnramming av granittkanting (grå)
- Stolpeinnramming i brostein

OVERVANNSRENNE
- Granittrenne, skal utformes slik at den ved aktuelle krysningspunkt 

ikke er til hinder for funksjonshemmede. 

 LEDELINJER 
- Det skal være ledelinjer i belegget fortrinnsvis naturlige som for eks-

empel brosteinen langs fasaden eller vannrenne

BELYSNING
- Mastarmatur m. tosidig belysning 

STAMMEVERN
- på utsatte trær, i stål, lakkert sort RAL

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord

VEGETASJON 
-   Rosehagtorn (flerstammet) 
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5.7 ELVEPARKEN

Elveparken utmerker seg med en 
idyllisk beliggenhet mellom de to 
Kistefossdammen og Gjellum-  
vannet, og med øy midt i elve-
leiene. I tillegg eksisterer det en 
gammel gangbro som skaperen 
god atmosfære på stedet. Det er 
planlagt å skape et vannspeil og å 
ruste opp elvekantene.

 Tilgjengeligheten må bedres og 
det må suppleres med planter der 
det er skrint. 
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MATERIALLISTE 
BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Grus (rød)
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå

INNRAMMING / KANTER
- Kant langs gangarealer - parkkantstein

GANGBROER
- Nye gangbroer utformes i treverk med et moderne formspråk

BELYSNING
- Mastarmatur 

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord

VEGETASJON 
- Eksisterende vegetasjon beholdes i størst mulig grad
- Det suppleres med stedegne trær og kantvegetasjon som tåler fuktighet 

godt

VEGETASJON SKRÅNINGER
- Naturlige skråninger beholdes, og det etableres tettere vegetasjon

BIBLIOTEKSHAGEN
- Skal utformes i detalj og er  et eget prosjekt, som ikke behandles i denne 

boken.



 26

5.8 FABRIKKEN

Fabrikkområdet blir kulturkvarta-
lets “verksted”. Her holder Asker 
kunstskole til. I Fabrikkområdet 
kan det også komme andre typer 
verksteder, kunstnere og kontorer 
for å skape et levende kreativt 
miljø. Utearealet skal føye seg inn 
i kvartalets belegning/utforming 
med samme materialer og farger, 
men i en enklere sammensetning 
enn de øvrige stedene. Det vil 
brukes mer grus, fordi fabrikkområ-
det ligger mindre sentralt enn den 
øvrige bebyggelsen. Det vil plantes 
noen trær rundt bygningen for å 
integrere bygningen i helheten og 
landskapet rundt.
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MATERIALLISTE 

BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Gangarealer i rød pakket grus som er egnet for rullestol.
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå

BELEGG – MØBLERINGSSONE
- Brostein rettsetting
- Inntil fasadene legges brostein eller 3 rader mosaikkstein

BELEGG – KJØREAREAL
- Smågatestein (grå)
- Kant av granittkantstein 12/25

INNRAMMING / KANTER
- Markering av de ulike sonene av granittkanting (grå)
- Treinnramming av granittkanting (grå)
- Stolpeinnramming i brostein

MURER / FORSTØTNINGER
- Røykengranitt

BELYSNING
- Mastarmatur 

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord

VEGETASJON 
- Eksisterende vegetasjon beholdes i størst mulig grad
- Parktrær etableres

VEGETASJON SKRÅNINGER
-     Gresskråninger beholdes/etableres
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5.9 KIRKEPARKEN
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Kirken er, visuelt sett, tett-
stedets viktigste bygning, fordi 
den synes over store deler av 
stedet. For å fremheve dette 
bør bjørkene rundt tynnes ut. 
Utearealet må gis et verdig preg 
med en stilsikker formgivning og 
solide materialer. Kirkeplassen 
vil spesielt benyttes ved festlige 
anledninger, og bør derfor være 
opparbeidet på en representativ 
måte.

MATERIALLISTE 
BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Forplass av granittheller (rød)
- Gangveier i rød grus 

BELEGG – KJØREAREALER
- Smågatestein (grå)
- Kant av granittkantstein 12/25
- Parkeringsarealer i asfalt med oppmerking i smågatestein.

MURER / FORSTØTNINGER
- Røykengranitt

BELYSNING
- Mastarmatur
- Uplights

MØBLERING
- Historiske benker

VEGETASJON 
- Eksisterende vegetasjon beholdes delvis
- Bjørken tynnes ut, kratt fjernes
- Bunndekkene planter etableres i bratt terreng
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5.10 STRANDPARKEN

Strandparken blir det i henhold til 
reguleringsplanen oppholdssone 
med bryggeanlegg i

Kistefossdammen. Parken skal 
kunne tilrettelegges med scene, 
tribuner, utstillingsarealer for kunst, 
lekefasiliteter etc.. Den er sørvest-
vendt og har sol hele dagen. 
Stedet er godt egnet for soling. 
Gangveiene skal være i rød grus, 
slik de også er ellers i området. 
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MATERIALLISTE 
BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Gangveier i rød pakket grus som er egnet for rullestol.
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå

INNRAMMING / KANTER
- Granittkantstein 12/25

MURER / FORSTØTNINGER
- Røykengranitt

BELYSNING
- Mastarmatur (se kap.6)
- Uplights

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede 

trebord

VEGETASJON 
- Eksisterende vegetasjon 

langs vannkanten tynnes ut
- det etableres parktrær som gir skygge, men flaten skal stort sett 

holdes åpen for soling.
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5.11 GANGSTI RUNDT KISTEFOSSDAMMEN

Gangstien rundt Kistefoss-   
dammen blir tilgjengeliggjort  gjen-
nom supplering med nye stier og 
bryggeløsninger og kan tilrettel-
egges for bruk gjennom en enkel 
skilting. Slik den er i dag er den 
dårlig tilgjengelig og innbyggerne 
går derfor glipp av en verdifull 
naturopplevelse. På terreng skal 
veien være i grus, mens der den 
går over vannet skal den være av 
tre.

MATERIALLISTE 
BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Trevirke
- Rød pakket grus egnet for rullestol

MURER / FORSTØTNINGER
- Røykengranitt

BELYSNING
- Mastarmatur 
- Uplights

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord

VEGETASJON 
- Eksisterende vegetasjon bevares mest mulig, men noe må nok tynnes ut for 

å gjøre dammen tilgjengelig.
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5.12 STASJONSOMRÅDET

Stasjonsområdet blir for en del 
reisende/pendlere Heggedals 
inngangsportal, og skal derfor ha 
en innbydende, men enkel utform-
ing. Funksjon og god geometri må 
vektlegges i forbindelse med ny 
stor parkeringsplass for pendling. 
Stasjonsbyggningen er i henhold til 
reguleringsplanen verneverdig, og 
den skal få et miljø omkring som 
tar hensyn til dette.

MATERIALLISTE 
BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Asfalt

BELEGG – MØBLERINGSSONE
- Altaskifer  
- Inntil fasadene legges Altaskifer

BELEGG – KJØREAREAL
- Kjørearealer i asfalt
- Parkeringsarealer i asfalt
- Kantstein av granitt 20/30

INNRAMMING / KANTER
- Granittkanting 
- Treinnramming av granittkanting (grå)
- Stolpeinnramming i brostein

MURER
- Røykengranitt
- Stålwire med klatreplanter kan erstatte granitt der det er blir store mengder 

granitt, for å hindre at uttrykket blir tungt.

BELYSNING
- Mastarmatur

LEDELINJER
- Det skal være ledelinjer i belegget fortrinnsvis naturlige som for eksempel 

skifer langs fasaden eller vannrenne.

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord

VEGETASJON 
- Hegg, Korea Hegg (Prunus maackii) eller annen type med samme uttrykk
- Klatreplanter
- Busker
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5.13  HEGGEDALSVEIEN FV 204

MATERIALLISTE 
BELEGG – KJØREBANE
- Asfalt
- Kant av granittkantstein 20/30 (grå)

BELEGG – FORTAU
- Asfalt på fortausarealene

BELEGG – MØBLERINGSSONE
- Barrikade steindekke grå/mørkgrå
- Mosaikkstein inntil fasaden (3 rader)

BELEGG – FOTGJENGERFELT
- Oppmerksomhetsfelt med varselsindikator før kryssing av trafikk
- Nedsenket overgang med maks 2 cm vis

INNRAMMING / KANTER
- Treinnramming av granittkanting (grå)
- Stolpeinnramming i brostein

BELYSNING
- Mastarmatur 

MØBLERING
- ingen

VEGETASJON 
-      Bjørk (ornesbjørk eller annen steril sort som ikke gir allergi)

Denne veien skal legges om øst 
for sentrum. Veien er stedets mest 
trafikkerte veier, og dermed en 
viktig del av tettstedet. De skal 
derfor gis et “tettstedspreg”  ved 
bruk av virkemidler som bl.a.   
alléplantinger, kantsteinsløsninger 
mot sideterreng og særegne 
belysningsarmaturer. Med dette 
markeres det for de kjørende at de 
nå passerer sentrum.  
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5.14  HEGGEODDEN STRANDSONE GJELLUMVANNET

 
Gjellumvannet er et verdifullt 
rekreasjonsområde. I dag er det 
dårlig tilrettelagt for bruk. Vegeta-
sjonen må tynnes ut for å øke til-
gjengeligheten.  Det skal etableres 
en gangsti, en ny strandsone og 
små bryggeanlegg for opphold og 
vannaktiviteter. jfr reguleringsplan. 
Dette er et område hvor det kan 
oppnås stor virkning med relativt 
små inngrep og lave kostnader.

MATERIALLISTE 

BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Tursti av grus (rød)
- Brygge av trevirke
- Barrikade steindekke i grå eller mørk grå

BELYSNING
- Mastarmatur 

MØBLERING
- Solide benker med ryggstøtte og armlene. Sitteflate av brede trebord

VEGETASJON 
- Bevare eksisterende vegetasjon mest mulig, og tynne ut for å øke tilgjenge-

ligheten.
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5.15  HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Heggedal Hovedgård er et his-
torisk gårdsanlegg som i dag 
benyttes som selskapslokale. Det 
er viktig å bevare bygget og evt. 
utvide funksjonen til en permanent 
kafé/restaurant. Uteområdet kan 
bli tilrettelagt slik at det blir et  
populært sted for hagefester. 
Bygget er med på å sette sitt preg 
på stedet pga sin historiske opp-
rinnelse og markerer sentrums 
østre grense.

MATERIALLISTE 

BELEGG – GANG- OG OPPHOLDSAREALER 
- Gangveier i rød pakket grus egnet for rullestol

BELEGG – KJØREAREALER
- Smågatestein (grå)
- Kant av granittkantstein 12/25
- Parkeringsarealer i asfalt med oppmerking i smågatestein

MURER / FORSTØTNINGER
- Røykengranitt

BELYSNING
- Mastarmatur 
- Uplights

MØBLERING
- Historiske benker

VEGETASJON 
- Eksisterende vegetasjon beholdes delvis
- Bjørken tynnes ut, kratt fjernes
- Bunndekke i bratt terreng
- Det tegnes et uteområde som er egnet til hagefester
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6.0  MØBLERING  / ELEMENTER 

 
Hovedkonseptet for møbleringsprogrammet for Heggedal er å skape 
sammenheng og homogenitet i området samtidig som elementene gjen-
speiler områdets beliggenhet og historie. Med et enhetlig gjennomført 
møbleringsprogram skapes gjenkjennbare gatebilder, uterom og plasser 
som understreker stedets funksjon og identitet. 

Benker
Møbleringskonseptet er basert på en kombinasjon av sort stål (RAL 9005) 
som brukes i hele Asker og solid treverk. Benkene skal ha et moderne og 
enkelt uttrykk, samtidig som de godt kan virke massive. Dette er et ut-
trykk som formidler godt mellom både natur og tettsted, og vil ha en god 
virkning både i handlegater, så vel som ute i naturen langs turstier. 

Sort og treverk er en varm fargekombinasjon som tar seg godt ut både 
vinters- og sommertid, som passer godt til gråfargene i belegget i tettst-
edet, og til den røde grusen som brukes i utkanten og naturområdene.  

Utforming av benker skal tilfredsstille krav til universell utforming; med 
ryggstøtte, armlene og setehøyde 45-50 cm over bakkenivå. 

Gateinventar
Gateinventar som belysning og sykkelstativer bør velges i enkel form-
givning, og kan godt være av treverk. Stammevern og søppelkasser må 
passe til det ovennevnte inventaret. 

Rekkverk/håndløpere
Rekkverk og håndløpere i sentrumsområdet skal utformes i tre og sort lak-
kert stål. De skal oppfulle krav til universelluforming. Det skal ikke brukes 
standard veiautovern i sentrumsområdet. 

Kanter
Kanter er et veldig viktig element i gatebildet. Ved fotgjengeroverganger 
og innkjørsler er det viktig å bruke nedsenkselementer. Slike detaljer er 
avgjørende for helhetsinntrykket i gatebildet. Kanter vil også være ledele-
linjer så de bør ha kontrastfarge, beviste retninger og gode å orientere 
seg etter.
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7.0 OPPBYGGING AV MANUAL FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD  

7.1 Drift- og vedlikeholdsmanual – forslag til 
oppbygning. 

Drifts- og vedlikeholdsmanualen skal inneholde detaljerte oversikter 
over oppgaver, forhold som skal utløse vedlikehold, og hyppighet av  
oppgaver som skal utføres rutinemessig. Manualen skal gjelde for både 
eksisterende og nyetablerte anlegg. 

Manualen bør bygges opp som en videreføring av Designhåndboken. 
Det utarbeides rutiner for vedlikehold for tettstedets ulike delområder. 
Områdeinndelingen i drift- og vedlikeholdsmanualen bør i hovedtrekk 
tilsvare inndelingen i Designhåndboken. 

For hvert anlegg innenfor delområdene beskrives:

- Vedlikeholdsoppgaver tilknyttet årstidene.

- Månedlige vedlikeholdsoppgaver.

- Ukentlige / daglige vedlikeholdsoppgaver.

For hvert anlegg/delområde bør det være henvisninger som avklarer hva 
som finnes av tegninger, tekniske beskrivelser og hvor disse er å finne. 

Nyanlegg krever et eget etableringsvedlikehold de tre første årene for at 
anlegget skal ”sette seg”. Etableringsvedlikeholdet innarbeides i anbuds-
beskrivelsen, eller beskrives spesielt. Rutiner for etableringsvedlikehold 
legges inn i drifts- og vedlikeholdsmanualen inntil anlegget er etablert 
(periodenes varighet defineres på forhånd), og erstattes deretter av det 
tradisjonelle vedlikeholdet som skal utføres i hele anleggets levetid. 

I tillegg til beskrivelsen av rutiner innenfor de enkelte delområdene, skal 
drifts- og vedlikeholdsmanualen sette standarder for vedlikehold av hvert 
enkelt materiale og konstruksjon (belegg, murer, trapper etc) samt ga-
teinventar. Dette kapittelet bygges opp som en videreføring av element-
listen i designhåndboka. 

Drifts- og vedlikeholdsmanualen utarbeides som et produkt som kan 
utvikles over tid, med en innbinding og oppbygning som legger opp til at 
enkelte sider kan erstattes eller videreutvikles. 

“Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder” fra Norsk standard, en 
veiledning til del ZZ i NS 3420-Z om universell utforming skal følges for 
drift  av gang- og kjørearealer.

7.2 Forslag til organisering av vedlikehold

Vedlikeholdsarbeiderne skal gjøres synlige i bybildet ved jevnlige rutiner 
som utføres på dagtid. Et godt organisert og gjennomført vedlikehold 
gir smitteeffekt og fører til engasjement for vern av byens anlegg. Synlig 
vedlikehold vil trolig også kunne påvirke omfanget av hærverk. 

Vedlikeholdspersonalet skal ha kapasitet og kunnskap til å kunne stelle 
både gate- / plassgulv og vegetasjonsarealer innenfor sin sone. Ved-
likeholdspersonal med ”grønne kunnskaper/erfaringer” reduserer skader 
som ellers oppstår som følge av annet type vedlikehold. 

Vedlikeholdspersonalet tar hånd om vedlikehold som følger årstider og 
ulike behov som oppstår etter hvert (som for eksempel istandsetting et-
ter skader). Gruppeleder har ansvar for å vurdere hvilke type arbeid som 
kan utføres av gruppen og når omfanget av et arbeid er så stort at det er 
behov for spesialkompetanse eller forsterkninger. 

Disse skal også motiveres til god drift og vedlikehold. Det må settes 
samme kvalitetskrav til privat som til offentlig vedlikehold. Både privat 
og offentlig vedlikehold skal ha felles organisering og forholde seg til en 
overordnet vedlikeholdsmanual. Samarbeid mellom privat og offentlig 
drift kan være særlig aktuelt på vinterstid. 
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7.3 Definisjon av ambisjonsnivå for vedlike-
hold i planfasen: 

Allerede ved prosjektstart av et nyanlegg bør nivået på vedlikeholdet 
defineres, slik at ambisjonene i utformingen kan legges etter dette. Dår-
lig gjennomført vedlikehold reduserer opplevelser av anlegget og gjør 
anlegget til en dårlig investering. 

Valg av materialer, konstruksjoner, utstyr og vegetasjon begrunnes ut fra 
prosjektets formål og ambisjonsnivå på vedlikehold. 

Mange forhold som har betydning for vedlikeholdet fastlegges i plan-
fasen. Det er derfor viktig at personer med praktisk erfaring og økono-
misk ansvar for vedlikehold deltar i planleggingen. Dette gir medansvar 
for prosjektet, og det kan forhindre unødvendig vanskelige eller kostbare 
løsninger mht. drift og vedlikehold. 

God design og håndverksmessig solide løsninger i plan- og anleggs-
fasen er en viktig forutsetning for godt vedlikehold. Godt utført an-
leggsarbeid er også mer motiverende å vedlikeholde. Et godt gjennom-
ført anlegg gjør ikke vedlikeholdsarbeidet overflødig, men reduserer 
omfang og kostnader. 

7.4 Ansvarsforhold for drift og vedlikehold

Det bør fastsettes hvem som har ansvar for drift og vedlikehold av de 
ulike områdene. Eller om det løses med en fordelingsnøkkel mellom ei-
ere i omrdået. Fordelingen av ansvar for drift og vedlikehold, samt kost-
naser må fordeles mellom Asker kommune og Statens vegvesen  tidlig i 
planprosessen. 
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7.5 Vintersituasjon
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GATEVARME

Alle fortau i delområde sentrum og 
frabrikkområde skal tilrettelegges 
for å utnytte fjernvarme som op-
pvarming av dekker.  Disse må 
derfor utføres så dette ligger i fra 
starten eller kan lett etableres. 

Ved oppvarming av dekker vin-
terstid er det viktig at vannet som 
smelter sikres avrenning så det 
ikke skaper is i nærliggende om-
råder uten varme. Sluk og avren-
ningsområder må også være 
oppvarmet så dette ikke blir noe 
problem

SNØLAGRING/BRØYTING

Overordnet plan over arealer som 
skal holdes snøfrie.

Det skal settes av arealer for   
lagring av snø, og det skal for alle 
prosjekter lages en brøyteplan. 
Dette skal også inn i manual for 
drift og vedlikehold.
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7.6 Diverse annet

OVERVANN, 

Det skal tilstrebes at alt overvann skal fordrøyes på stedet. 

BEPLANTING –

Det skal tilstrebet bruk av E planter og stedesegneplanter. 

Plantene skal være egent for vedlikehold.

Planter skal sikres gode vekstforhold ved planting. De skal ha en viss 
størrelse ved planting, dvs stauder i potter, antall greiner på busker, og 
stammehøyde på trær. 

Plantefelt skal beskyttes med beskyttelsesgjerde, og trær skal støttes 
opp. 
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