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HISTORISK UTVIKLING 
 
Askers utvikling 
”De første gårdsbrukene i Asker oppsto i jernalderen (500 f. Kr. – 1000 e. 
Kr.) Askergården var en av dem, men også Berg, Berger, Bleiker, Hval, 
Nes og Nesøya hører trolig til de aller eldste. Man antar at det i løpet av 
vel ett tusen år ble bygget opp mellom 30 og 40 gårder i Asker. 
Samfunnet vokste altså svært langsomt. Svartedauden som herjet fra 1348 
til 1350, la tre fjerdedeler av alle gårdsbruk i området øde. Det fulgte 
økonomiske uår, og i hele 200 år lå fortsatt en fjerdedel av de gamle 
gårdsbrukene udyrket. Så sent som på slutten av 1600-tallet var 
innbyggertallet ikke kommet over 1000. 
Etablering av sølvgruvene på Kongsberg medførte behov for en bedre 
veiforbindelse mellom Kongsberg og Christiania. Veien som blir kalt 
Kongeveien var ferdig i 1665 og gikk gjennom Asker fra Slependen til 
Holmen, Ravnsborg, Hvalstad, Askergårdene, Brattum og videre 
gjennom Lier kommune.  
Veien fikk, sammen med jernbanen som ble åpnet i 1872, stor betydning 
for utvikling av næringsvirksomhet og bosetting i kommunen. Frem til 
andre verdenskrig var det imidlertid jordbruket som var den viktigste 
næringsveien. 
 
Ved stasjonområdene ved Asker, Hvalstad, Billingstad og senere Høn ble 
de første villaområdene etablert. I Heggedal og ved Bondibroen startet 
industrialiseringen. Her var det etter hvert kjeksfabrikk, 
gummivarefabrikk, fyrstikkfabrikk, trevareindustri og kapselfabrikk. Inn i 
vårt århundre var isskjæring på de mange dammene også en stor 
næringsvirksomhet, og det samme var bær- og fruktdyrkingen, ikke minst 
i Vollen. I en periode like før annen verdenskrig hadde Asker en sjettedel 
av Norges bærproduksjon.  
På begynnelsen av 1900-tallet ble flere store sykehusinstitusjoner etablert 
i Asker. Disse var Dikemark, Blakstad og Vardåsen sykehus. Dikemark 
utviklet seg til å bli det største sykehuset og ble etter hvert et eget 
selvdrevet lite samfunn. Sykehuset var i mange år Askers største 
arbeidsplass. I tillegg til industri- og sykehusmiljøene, utviklet det seg 
også et spennende kunstnermiljø i bygda. Mange norske malere og 
diktere var i perioder bosatt i Asker og Hvalstaddalen ble kjent som 
”Kunstnerdalen”.  
I 1930 hadde Asker 9900 innbyggere, mens det i 1960 var 18000. I årene 
frem mot 1980 steg folketallet til det dobbelte. 

I dag er næringslivet i Asker i stor grad preget av miljøer innen teknologi, 
varehandel og forretningsmessig tjenesteyting.  Ved siden av Asker 
sentrum, er det Billingstad - Nesbruområdet som er det viktigste området 
for varehandel og annen næringsvirksomhet. Asker sentrum ligger rett 
ved hovedveien mellom Oslo og Drammen og er et betydelig 
trafikknutepunkt, blant annet som utgangspunkt for Gardermobanen. 
Kommunen har passert 50.000 innbyggere og har et areal på 101 
kvadratkilometer. Det er med andre ord en befolkningstett kommune, 
særlig med tanke på at godt over halvparten av landarealet er produktiv 
skog og jordbruksareal.”  
(Teksten bygger delvis på Tone Kathrin Dehlis beskrivelse av Askers historie fra 
Asker kommunes nettsider)  
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Boligbygging i Asker fra 1870-2000 
Boligområdene som er vurdert med hensyn til fortetting består i hovedsak 
av bebyggelse fra 1960-årene og frem til i dag. I disse områdene er det 
imidlertid også noen innslag av eldre bebyggelse.  
Denne beskrivelsen tar for seg boligbebyggelsen i Asker fra 1870-årene 
og frem til i dag. 1872 representerer et viktig historisk skille i Askers 
historie. Dette året ble jernbanen åpnet og det medførte at tilknytningen 
til hovedstaden ble nærmere. Mens boligbebyggelsen før denne tid i 
første rekke var knyttet til primærnæringene, kom det mot århundreskiftet 
stadig flere innslag av ”forstadsbebyggelse». Dvs. boliger for innflyttere 
som, for en stor del, arbeidet i hovedstaden. 
 
Sveitserstil ca 1840-1920 
Fra 1850 og frem til århundreskiftet var det sveitserstilen som dominerte. 
Nye boliger ble gjerne bygd i denne stilen. Samtidig ble også en del av 
gårdsbebyggelsen endret ved påbygg/ombygging. Forbildene for denne 
stilen fant norske arkitekter gjennom sin utdannelse i Tyskland, hvor 
bebyggelsen i Alpene ble sett på som uttrykk for det naturlige og ekte. 
Boligene skulle ha mye lys og luft, og dette medførte at både høyden på 
rom og vinduer ble større enn det som ellers hadde vært vanlig. Nye 
fremskritt innen trelastindustrien, gjorde det også mulig for sagbruk og 
høvleri å tilby ferdigproduserte bygningsmaterialer/elementer og dekor. 
Dette bidro til at stilen ble svært utbredt. 
 

   
Gamle Drammensvei 226           Selvikvillaen, Bruksveien 5 
 
Det typiske sveitserhus er ofte i 1 ½ eller 2 etasjer, gjerne på en høy 
grunnmur. Andre kjennetegn ved stilen er saltakene med store takutstikk, 
og synlige taksperrer og bærebjelker med utskjæringer. Fasadene har 
krysspostvinduer og ofte fremtrukne gavlmotiv, enten som en stor og 
åpen veranda eller som en stor glassveranda. Bruk av farget og mønstret 
glass er også typisk for stilen. De fleste hus i sveitserstil er i dag 
hvitmalte. Opprinnelig ble husene malt i lyse farger som lys oker, hvitt, 
mens vindusomramninger og konstruktive elementer gjerne ble malt i 
mørke farger som brunt, grått eller grønt. 
Mot århundreskiftet ble stilen gradvis endret gjennom en forenkling og 
mindre bruk av dekor. 
 
Arbeiderboliger 
Etter at jernbanen ble åpnet gjennom Asker i 1872 bidro dette til at 
Heggedal utviklet seg som et lite industrisamfunn. I tilknytning til 
fabrikkanleggene ble det reist flere arbeiderboliger blant annet på 
Vikingjordet. Boligene var store 2-etasjer trehus/kaserner som inneholdt 
flere boliger. Alle disse arbeiderboligene er i dag revet. 
Nesten samtidig med industriutviklingen i Heggedal etablerte Christiania 
Staniol- og Metalkapselfabrik seg ved Bondibroen.  

I tilknytning til fabrikkanlegget ble det reist flere arbeiderboliger, blant 
dem Damløkka fra 1905. Andre områder i Asker hvor vi finner 
arbeiderboliger er blant annet Vollen og Sjøstrand. Disse områdene langs 
kysten av Asker etter århundreskiftet var preget av virksomhet knyttet til 
båtbygging.  Frukt og bærproduksjon var sammen med isskjæring også 
viktige næringer og satte sitt preg på kystlandskapet. Av Askers 2o 
kunstige isdammer som ble anlagt på slutten av 1800-tallet ble16 anlagt i 
Vollen/Bjerkåsområdet.  
I tilknytning til de ”nye næringene” ble det tatt i bruk flere forskjellige 
typer arbeiderboliger. Enkelte steder ble eksisterende stuer/våningshus 
tilknyttet gårdsanlegg tatt i bruk, andre steder ble det bygd nye små 
enfamiliehus. Med arbeiderboligene ble også flerfamilieboligen/ 
leilighetsbygg, introdusert som en ny type bolig. Bygningsutformingene 
var preget av tidens lokale byggeskikk.  
I forbindelse med båtbyggerverkstedet på Sjøstrand ble det bygd 4 
arbeiderboliger, inspirert av Egne hjem bevegelsen. Boligene ligger på en 
rekke langs Sjøstrandveien og representerer et godt eksempel på denne 
type sosial boligbygging. Bebyggelsens utforming er preget av det som 
gjerne kalles ”norsk panelstil”, enkle høyreiste bygningsvolum med bratte 
saltak.   
I Vollen var det de enkle små arbeiderboligene som dominerte. 
 

   
Damløkka, Damveien 4                   Sjøstrandveien 24 
 
Dragestil ca.1860-1910  
I perioden etter århundreskiftet og frem til ca 1930 var det flere stilarter 
som utviklet seg. De mest utbredte, foruten sveitserstilen, var 
nasjonalromantisk stil, ”norsk panelstil” og nyklassisisme.  
En annen stil, som det kun finnes noen få eksempler på i Asker, er 
dragestilen. Denne stilen oppsto i årene rundt århundreskiftet da 
nasjonalfølelsen og frigjøring fra Sverige sto sentralt. Ønske var å lage en 
nasjonal stil. Bygningene var i laftet tømmer, ofte i mørke farger.  
Dekoren var inspirert av ornamenter på stavkirkene og fra norsk 
vikingtid. I Asker finnes noen få eksempler på boliger i dragestil. I disse 
bygningene er stilen ofte svært forenklet og har også gjerne trekk av 
sveitserstil, slik som f.eks. Slemmestadveien 397. 
 

   
Slemmestadveien 397 

 
Nasjonalromantisk stil og Norsk panelstil ca. 1905-1930 
Ønske om å finne en nasjonal stil resulterte også i andre stilarter som den 
nasjonalromantiske og norsk panelstil. Inspirasjon for den 
nasjonalromantiske stilen ble hentet fra eldre norsk byggeskikk, særlig fra 
Gudbrandsdalen. 
 I Asker er den kjente norske arkitekten Magnus Poulsens bolig, 
”Herodd” i Øverbergveien på Nesøya, et godt eksempel på denne stilen. 
Kjennetegn ved stilen er mørke fasader, gjerne laftet tømmer eller panelte 
vegger, og smårutete vinduer i lyse farger. Vinduer og dører har ofte 
barokkinspirerte detaljer. 
 

    
Magnus Poulsen bolig Øverbergveien 1, på Nesøya 
 
Nasjonal byggeskikk og impulser fra Europa, og da særlig Tyskland og 
England kom til å prege en del av den norske trehusbebyggelsen. Både 
idealene fra Englands hagebybebyggelse samt tysk villa/boligbebyggelse 
kom til å inspirere de norske arkitektene og resulterte i det vi kaller 
”norsk panelstil”.  
Boligene er preget av enkle høyreiste bygningsvolum med bratte saltak, 
ofte med en liten svai/utflatning nederst. Vinduene er smårutete. Store 
villaer har ofte fasader hvor hjørnekasser og vindskier er kraftig markert. 
Ellers er det et vanlig trekk ved disse bygningene at vindusomramning og 
inngangsparti har en rik dekorering med inspirasjon fra eldre stilarter. 
I Asker finner man fine eksempler på denne typen boligbebyggelse i 
forbindelse med stasjonsområdet på Hvalstad og som boliger i tilknytning 
til de store psykiatriske institusjoner/sykehus som er bygd i Asker etter 
århundreskiftet. Disse var Blakstad, Dikemark og Vardåsen sykehus.  
 
Boligene som ble bygd for ansatte ved sykehusene ble planlagt og bygd 
ut etter idealene som rådet for denne type anlegg.  
Boligene lå tilbaketrukket men i nær tilknytting til sykehusområdene, og 
områdene har litt hagebykarakter.  
 
 

   
Slottberget 71, Vardåsen         Hvalstadåsen 8 
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Nyklassisisme ca. 1915-1925 
Dette var en stil som ble svært utbredt.  I Asker finner man en rekke 
eksepler på denne stilarten i Asker terrasse og Høns-området. En del av 
disse bygningene er sterkt preget av nyklassisisme, men har også noen 
trekk fra funksjonalismen. Nyklassisismen i villa og trehusbebyggelsen er 
kjennetegnet av strengt symmetrisk utformede fasader og enkle detaljer. 
Bygningsvolumene er gjerne høyreiste og har rektangulær grunnflate.  
Bruk av søyler og pilastrer og arkoppbygg i forbindelse med inngang er 
vanlig. Takene er valmet, og har ofte tannsnitt under gesims. 
 

   
Asker Terrasse 34            Asker Terrasse 20 
 
 
Jugend ca 1890-1920  
Ved århundreskiftet kom jugendstilen til Norge. Jugendbebyggelse ellers 
i Europa ble bygd i mur. I Norge finner vi de beste eksemplene på denne 
bebyggelsen i Ålesund. I Asker er det først og fremst sykehusanlegget på 
Dikemark som er forbundet med denne stilen. 
Jugendstilen fikk imidlertid også sin norske variant innen trehus-
bebyggelsen. Kjennetegn ved stilen er valmede mansardtak. Vinduene er 
krysspostvinduer med smårutete vinduer øverst. Fasadene er ofte 
asymmetriske og har karnapp og balkongutbygg. Dekoren rundt vinduer 
og dører er ofte geometriske eller stiliserte organiske mønster. I Asker 
finner man flere fine eksempler på boliger i denne stilarten, blant annet 
Solro i Solvangveien 1 og Bleikerveien 15.  
 

  
Solro, Solvangveien 1              Bleikerveien 15  
 
Funksjonalismen ca. 1925- 
Dette var en internasjonal stilart som kom til Norge i 1920 årene. I Asker 
ble de første funkisboligene bygd rundt 1930. Utgangspunkt for stilen var 
at funksjonen skulle være avgjørende for bygningens utforming. Bruk av 
bygningsmaterialene armert betong, stål og glass gav større frihet i 
utformingen. Idealet var et enkelt og saklig formspråk som en reaksjon på 
tidligere tiders stilarter. Bygningene skulle være enkle og fleksible.  
I Asker er det Hvalstrand Bad som er det mest kjente eksemplet på 
Funkis.  

 
De mest rendyrkede funkisboligene ble bygd i betong og lå gjerne i 
tilknytting til de store byene. En rekke arkitektkonkurranser i Norge i 
1920-30 årene bidro imidlertid til at stilen ble introdusert for folk flest. 
 
Men funkisstilen ble også overført til boligbebyggelse i tre. Stilen ble ofte 
ikke så rendyrket og ble gjerne en blanding av datidens norske 
byggeskikk. Disse bygningenes forenklede og fornorskede formspråk blir 
ofte kalt byggmesterfunkis, da en stor del av disse boligene ble tegnet og 
bygd av byggmestere. Boligene er ikke rene funkisbygg, men har gjerne 
trekk fra nyklassisismen 
 
I perioden 1930-1940  var byggeaktiviteten relativ lav i Asker. Noe 
boligbygging var det, spesielt i de sentrale delene av kommunen. I 
området rundt Asker terrasse ble det fra 1930 bygd en rekke boliger i tre 
inspirert av funkisstilen.. De beste eksemplene finner man i Asker 
Terrasse. En rekke av disse boligene er tegnet enten av arkitekt Victor 
Schaulund eller arkitekt Sverre Knutsen. Kjennetegn ved husene er 
knappe enkle bygningsvolum, ofte i to etasjer. Taket var valmet og med 
slak takvinkel. Sammenhengende vindusbånd med enkle vinduer eller 
hjørnevinduer. Innslag av bueformede tilbygg, verandaer o.l.  
 
På slutten av 1930- årene og begynnelsen av 1940-årene ble det bygget 
flere boliger i mer rendyrket funkisstil. Fine eksempler på dette finner vi 
blant annet i Nordvannslia. I Asker finner vi eksempler på boliger i 
funkisstil helt frem til vår tid. 
 

     
Hønsveien 85            Fusdal terrasse 10 
 

 
Nordvannslia 17 og 19 
 
De mest spesielle eksemplene på funkis fra 1960-tallet finner vi i 
Ånnerudskogen, hvor arkitektene Jan Andersen og Kari Bjerke Andersen 
har tegnet lokale utgaver av Villa Savoy som ble tegnet av den kjente 
fransk sveitsiske arkitekten Le Corbusiers i 1929. 
 
 

     
Villa Savoy, Poissy i Frankrike             Ånnerudskogen 108 tatt i 2004  
 
1940-1950, gjenreisning og Husbank 
I etterkrigstiden var det stor boligmangel og knapphet på materialer. 
Enkelte områder av landet var svært ødelagt og det ble igangsatt arbeid 
med å utvikle boligtyper som egnet seg for fabrikkmessig fremstilling. 
Husbanken ble opprettet og utviklet etter hvert sine typehus. Det ble lagt 
vekt på fornuftlig og ressursbesparende boligbygging. 
Kjennetegn ved bolighus fra denne tiden er enkle knappe bygningsvolum 
i 1 ½ -2 etasjer. 
Boligene har som regel saltak. Fasadene har enkel detaljering. 
Eneboligene har ofte knevegg på loft, noe som gir bedre mulighet for å 
utnytte loftsetasje.  Bruk av knevegg preger fasadeuttrykket ved at det 
blir et høyt veggfelt over vinduer første etasje. 
I denne perioden ble det også bygd en del horisontaldelte tomannsboliger. 
Disse har høyreiste enkle, rektangulære bygningsvolum med saltak. 
Vindustypen er ofte 2 og 3-fags vinduer uten sprosser. 
 
 

     
Nedre Måsan              Risengveien 9 
 
Mot slutten av 50-tallet kom de første områdene med rekkehus og 
blokkbebyggelse. Flere av disse ble bygd i tilknytning til sykehusene.  Et 
av de første rekkehusområdene som ble bygd ut i kommunen, var 
Blakstad hageby. Senere ble det bygd rekkehus på Undelstad og 
Askerjordet.  
 
De første eksemplene på blokkbebyggelse finner vi i Villaveien ved 
Dikemark sykehus. Disse ble bygd sent på 50-tallet som personalboliger 
for sykehuset. Litt senere kom også firemannsboligene, blant annet i 
Kloppedalen i Heggedal. 
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Blakstad hageby 28                          Villaveien 17-21, Dikemark 
 

 
Kloppedalen 5-9, Heggedal 
 
1960/70- årene, feltutbygging 
Kommunen ekspanderer voldsomt, og en ny tid startet når det gjelder 
boligbygging i Asker. Nye boligfelt blir lagt ut og rekkehusbebyggelse 
introduseres for fullt i kommunen. 
Den voldsomme ekspansjonen har sammenheng med stor 
befolkningsøkning, samtidig som mangel på boliger i Oslo-området 
medfører at flere velger å flytte ut av Oslo for å få den boligen de ønsker 
seg. I første omgang er det Bærum som får merke denne utviklingen, men 
også Asker. En vesentlig del av boligbyggingen i Oslo regionen skjer i 
denne perioden i Asker og Bærum.  
Også innenfor næringsvirksomheten skjer det i denne tiden en endring. 
Bedrifter som har behov for arealer for å kunne ekspandere velger å flytte 
virksomheten ut av de sentrale byområdene i Oslo, hvor det er 
arealknapphet, til nabokommunen hvor de får nok arealer til å sikre 
fremtidige ekspansjonsbehov. I Asker gjelder dette bl.a. bedrifter som 
Elektrisk byrå. Med de nye bedriftene blir det også en rekke nye 
arbeidsplasser i kommunen, som igjen gir økt etterspørsel etter boliger. 
Bebyggelsen fra denne perioden setter sitt preg på kommunen. 
Nye boligfelt ble lagt ut og bygd ut. Feltene får en enhetlig utforming ved 
at hele felt blir bygd ut med samme type hus, eller at feltet deles inn i 
mindre områder med sin egen hustype. Disse hustypene kunne enten være 
arkitekttegnede eller ferdighus. 
 
Husbanken som ble opprettet i 1946 kom også til, gjennom sine 
varierende krav og lånebetingelse, å påvirke utformingen av bebyggelsen.  
I 1960-årene ble det et sterkere fokus på vern av landbruksarealer, noe 
som medførte at bebyggelsen gjerne ble lagt til åskammer/åssider. 
Husbanken hadde i 1960-årene svært gunstige lånebetingelser for boliger 
med egen boenhet i sokkeletasjen. Utover i landet ble derfor boliger med 
sokkeletasje svært utbredt. 
Den voldsomme byggeaktiviteten i Asker bidrar til at kommunens 
kostnader knyttet til teknisk infrastruktur øker, noe som også er med på 
forsterke behovet for en mer konsentrert bebyggelse.   

Stigende tomtepriser samt Husbankens krav til økonomi i forbindelse 
med lån til bolig, bidrar til at kommunen må legge forholdene til rette for 
en mer konsentrert boligbebyggelse.  
Tomteprisen er imidlertid så høye i Asker at det rundt 1960 nesten er 
umulig å få husbankfinansiert bygging av enebolig i de mest sentrale 
delene av kommunen. 
De typiske kjennetegnene ved eneboligbebyggelsen fra 1960-tallet er at 
den ligger i skrått terreng, og består av enkle rektangulære 
bygningsvolum i en etasje, samt underetasje eller kjeller. Bygningene har 
ofte saltak med slak takvinkel eller flate tak. Fasadene er i mørke farger, 
knappe detaljer og vinduer uten oppruting.  
 

   
Johs. Hartmannsvei 69-63        Solvangfeltet, Dæliveien 1-5 
 

 
Myrabakken 14-20 
 

    
Drengs vei 37             Ånnerudjordet 38 
 
I Asker er det også flere boligfelt fra denne perioden som skiller seg fra 
den mest utbredt og vanlige boligbebyggelsen. Disse områdene er 
arkitekttegnede og representerer andre typer boligidealer fra denne tiden. 
Boligene ble imidlertid mer eksklusive og fikk en mer begrenset 
utbredelse. Forbildene for områdene ble hentet fra bl.a. Danmark.  
Eksempel på slike områder er Jørnstadfeltet tegnet av Jan Inge Hovig, 
atriumhusområdet i Borgenbråten tegnet av Christian Fosse og Steinar 
Aasen, eneboligområdet i Pers vei i Bjerkås, tegnet av Jan Inge Hovig, 
Ånnerudjordet tegnet av Nils Alm Rosland og eneboligområdet langs 
Drengs vei tegnet av Henning Hansen. 

Disse områdene skiller seg ut fra den mer tradisjonelle enebolig-
bebyggelsen fra 1960-tallet, både i sitt formspråk men også i sin 
materialbruk. De ulike feltene skiller seg fra hverandre og har sin 
spesielle karakter, men det er allikevel noen felles trekk. Bebyggelsen 
består av enkle bygningsvolum med flatt tak. Deler av fasadene består av 
store glassflater materialbruken består gjerne av, i tillegg til tre, mur og 
betong.  
Området i Pers vei er bygd i betong og mur, og bruken av prefabrikkerte 
betongelementer/dragere bidrar til å gi bebyggelsen et helt særegent 
uttrykk. 
 

   
Borgenbråten            Pers vei, Bjerkås 
 
Tidlig i 1960-årene ble det bygget en mengde nye rekkehusområder. 
Formspråket er som regel svært enkelt. Bygningsvolumer i 2 etasjer med 
4 boenheter i hver rekke er vanlig. Bebyggelsen har gjerne slake saltak. 
Eksempel på denne typen bebyggelsen finner vi i Ånnerudskogen og 
Undelstad. 
 

   
Ånnerudskogen 116                          Undelstadlia 16-8 
 
Mot slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene ble store 
områder i Borgenområdet utbygd med boligblokker. 
Bebyggelsen representerte et nytt boligtilbud, som motvekt til 
eneboligene. Utgangspunktet var at denne bebyggelsen skulle gi Askers 
egne boligsøkere, spesielt unge, mulighet for skaffe seg bolig.   
 
Tiden var preget av store krav til effektivitet og økonomi og dette bidro 
til at en rekke teknologiske nyvinninger ble tatt i bruk, blant annet 
prefabrikkerte betongelementer. Nye ”vedlikeholdsfrie” materialer som 
eternitt, ble lansert 
I Oslo kom de store drabantbyområdene som Ammerud med store 
boligblokker i betong.  I Asker kom denne type bebyggelse i Askerlia, 
Kullebunn, Vassbunn, Østhellinga og Hagaløkka. Bebyggelsen er preget 
av store, markante og enkle bygningsvolum. Utbygging av disse 
områdene startet helt på slutten av 1960-tallet og fortsatte ut på 1970-
tallet. 
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Fasadene har en svært enkel utforming og er preget av rasjonelt byggeri 
og bruk av moduler. I Askerlia, i Borgenveien, ble de første 
terrasseblokkene bygd av Selvaag. Dette representerte en ny type bolig; 
leiligheter med stor terrasse, som erstatning for eneboligenes hage. 
Utbygging av denne type boliger har fortsatt helt frem til vår tid. Områder 
hvor man finner eksempler på dette blant annet Åmotåsen og Nesøya. 
 

    
Huldreveien 1-9            Blokkbebyggelsen på Hagaløkka 
 

     
Borgenveien 168           Vestre vei 36-40   
 
Som reaksjon på drabantbyenes markante og ofte monotone 
bygningsvolum og boligmiljø, kom nye boligformer og idealer.  
Tett-lav var et av disse idealene og innebar tett småhusbebyggelse i 1-3 
etasjer i rekker, og gjerne gruppert rundt mindre tun. 
 I Asker finner man fine eksempler på denne typen bebyggelse i 
Vassbunnveien og i Bleikeråsen. Området i Vassbunnveien som ble bygd 
ut i 1972 er tegnet av arkitektene Tor Karlsen og Ingolf Westbø. Boligene 
er i 2 etasjer og organisert i rekker rundt mindre tun. Fasadene har et 
enkelt formspråk, preget av bebyggelsens modulsystem, og er kledd med 
mørkbeiset panel. 

     
Vassbunnveien 38                           Bleikeråsen 154 
 

 
Bleikeråsen 158-162 
 
På slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet stoppet den store 
byggeaktiviteten i Asker noe opp. En viktig årsak var mindre 
befolkningsvekst enn tidligere. En annen årsak var bevist planlegging fra 
kommunen side. De store utbyggingene på 1960-tallet medførte store 
investeringer for kommunen når det gjaldt teknisk infrastruktur.  
Kommunen var derfor litt tilbakeholdne når det gjaldt å behandle private 
planer.  
Økonomisk fremgang blant folk flest på 1970-tallet bidro til ønsker om 
størst mulig boligareal.   
Ferdighus/kataloghus utgjorde en stadig større del av eneboligmarkedet. 
Eneboligene fra denne tiden er svært lik bebyggelsen fra 1960-tallet. 
Boligene er ofte i en etasje og med underetasje eller kjeller.  
Bygningsvolumene er som regel rektangulære og stramme, og har en lav 
og dempet karakter Takformen er saltak eller flate tak (gjerne med 
karakteristiske bremmer / gesimskasser) etter hvert også en del valmtak. 
Fasadene har mørke farger, og vinduer evt. med oppdeling men uten 
oppruting. 
 

   
Trettestykket 46           Ånnerud 61 

 
Fortettingsplanene kom inn for alvor fra siste del av 1970-tallet. 
Boligområder med spredt bebyggelse blir regulert / omregulert, slik at 
man oppnår en høyere tetthet. 
Ubygging av rekkehusområder fortsetter. De fleste områdene er i sin 
utforming svært lik rekkehusene fra 1960-tallet. Et nytt trekk er at 
bebyggelsen brytes noe opp, gjennom forskyvninger av den enkelte 
boenheten i rekken.  
 

   
Bleikeråsen 56-64             Vestre Jansrud 26 
 
Noen rekkehusområder skiller seg ut gjennom sine helt særegne og 
individuelle karakter og utforming. Rekkehusbebyggelsen i Bleikerfaret 
og i Bleikeråsen 2-22 er eksempler på slike områder. 
 
I Bleikerfaret finner vi et rekkehus som med sine ca 240 meter og 39 
boenheter, kanskje er landets lengste rekkehus Bebyggelsen, som er 
tegnet av arkitekt Odd Østby har et svært enkelt formspråk. Bebyggelsen 
er i 2 etasjer og ligger i svakt skrånende terreng og trapper seg etter 
stigningen i terrenget. Et sammenhengende slakt pulttak følger også 
stigningen i terrenget.  
 
I Bleikeråsen 2-22, som er tegnet av arkitekt Finn Leborg, er de 
tradisjonelle saltakene byttet ut med slake pulttak og rekkene er brutt opp 
i mindre volumer ved at den enkelt boenhet er forskjøvet i forhold til 
hverandre og vet at det er lagt inn sprang i fasadene på den enkelte 
boenhet.  
 

    
Bleikerfaret 49-59              Bleikeråsen 2-22 
 
1980/90-tallet og frem til 2000 - ”jappetid og folkelig postmodernisme”  
Husbanken kom i 1980-årene med endrede regler for å beregne areal. 
Dette bidro til at det ble gunstig å utnytte loftsetasjen og at det ble vanlig 
med bratt takvinkel.  
Store individuelt utbygde eneboliger på små tomter preger en del 
boligområdene fra denne tiden. Blandet bygningsutforming, gjerne 
sammensatte bygningsvolumer og/eller takformer, samt en 
bygningsutforming som visuelt krever at bygningen har god plass, bidrar 
til at en del områder fremstår som lite enhetlige. 
Bebyggelsen preges ofte av sterke eller lyse farger. Fasadene har gjerne 
rundbuer, utskjæringer og karnapper. Taket består ofte av bratt saltak 
eller valmtak med arker og takoppløft. 
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Tiurfaret 41        Dueåsen 2 
 

   
Orreleiken 1       Tiurfaret 48 
 
Eksempler på eneboligbebyggelse fra 1980-årene 
 
Feltutbygde områder fra denne perioden har en mer enhetlig karakter og 
består gjerne av ferdighus med en »entreprenørstyrt» utforming og 
detaljering. Bebyggelsen er gjerne i 1 1/2 – 2 etasjer. Fasadenes 
formspråk varierer svært fra felt til felt. Noen felt er preget av ”nostalgi” 
og er utstyrt med bratte tak med eller uten valm og med takoppløft eller 
arker. Fasadene har gjerne smårutete vinduer og er ofte utstyrt med 
karnapp. Andre områder igjen har et mer nøkternt formspråk, som er mer 
typisk for 1960 og -70-talls bebyggelse.  
 

    
Solvangfeltet, Solvangveien 53-47          Øvre Frydendal 20a-d 
 
De økonomisk vanskelige tidene på slutten av 80-tallet bremset noe på 
boligbyggingen. I løpet av 90-tallet bedret imidlertid økonomien seg 
igjen. Store variasjoner når det gjelder utforming og bruk av formspråk 
preger eneboligbebyggelsen fra denne perioden. Det blir en økende 
interesse for ”tradisjonell norsk byggeskikk” og dette preger deler av 
boligbebyggelsen.   
Andre boliger har en utforming som kopierer tidligere stilepoker.  
Byggestilen fra 1970-årene videreføres også i en del av de nye boligene.  
 
De etterfølgende bildene illustrerer den store variasjonen som preger 
eneboligbebyggelsen fra denne perioden  

   
Taglugnveien 13             Fiolveien 6 
              
Eneboliger som bygges i Asker i dag har fortsatt stor variasjon i 
formspråk, og representerer den enkelte boligbyggers individuelle ønsker. 
De nye eneboligområdene som ikke er bygd ut samlet som et felt, men 
hvor tomtene er bygget ut enkeltvis og over tid, har derfor ofte en svært 
lite enhetlig karakter.  
 

  
Baglerveien            Orreleiken 
 
Feltutbygde områder har mer enhetlig karakter og her finner vi både en 
videreføring av de mer tradisjonelle enebolig- og rekkehusområdene fra 
1980-tallet, men også felt med et minimalistisk formspråk og som både 
har trekk av tradisjonell boligbebyggelse og av funksjonalisme.  
 

    
Landåsveien 3-9            Vollenveien 37     
 
Et trekk ved vår tid er nettopp at interessen for funksjonalismen fra 
1920/30-tallet er økende. En rekke arkitekttegnede eneboliger har 
funksjonalismens minimalistiske og enkle formspråk, men viderefører 
dette og bidrar til å skape nye formspråk. 
I Asker finner vi flere gode eksempler på dette, blant annet 
Hanevoldveien 41, tegnet av arkitekt Einar Dahle, Odden 15, tegnet av 
arkitektkontoret Space Group, og Trettestykket 58, tegnet av Lund 
Hagem Arkitekter.  
Felles for disse boligene er at de ligger på relativt romslige tomter, som 
gir rom for individuell utforming. 
 

   
Hanevoldveien 41             Odden 15 
 

   
Trettestykket 58 
 
Også innefor Asker sentrum har det vært en utvikling av boligtyper, som 
mer og mer har gått i retning av tradisjonelle byboliger. Disse boligene 
bidrar til å gi et mer variert botilbud i kommunen. Viktige eksempler på 
denne type bolig er Erteløkka, Trekanten, samt boliggårdene i 
Meierisvingen og Bankveien. 
 

 
Trekanten, Knud Askersvei  
 

   
Erteløkka                    Bankveien/Meierisvingen 
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KULTURMINNER 
 
Registrerte kulturminner i Asker 
Asker er rik fra naturens side og har vært bosatt av mennesker siden 
steinalderen. Over hele kommunen fra strandsonen til marka finnes rester 
av tidligere bosetting og aktivitet. I kommuneplanen er det avmerket flere 
større områder med stort kulturhistorisk innhold og hvor karakteren til 
området er forutsatt bevart. Bevaring av kulturminner handler i stor grad 
om gode rutiner (bruk av registreringer), informasjon og om et mest 
mulig samlet utbyggingsmønster.  
Begrepet kulturminne brukes ofte om bygninger, men begrepet omfatter 
mye mer. Riksantikvarens definisjon på kulturminner er at dette er 
sporene etter alt som mennesker har skapt. Når kulturminner inngår som 
del av en større helhet, kalles dette et kulturmiljø. 
I utgangspunktet er altså alt i våre omgivelser som er menneskeskapt, 
kulturminner, også det vi selv er med å skape.  
Kulturminner fra før 1537 defineres som fornminner, kulturminner fra 
1537 – 1900 omtales som ”Nyere tids kulturminner”.  
 
Om et kulturminne er bevaringsverdig vil være avhengig av flere 
vurderingskriterier. De mest vanlige er: 

- alder 
- autentisitet 
- historisk verdi 
- arkitektonisk verdi 
- symbolverdi 
- identitetsverdi 
- miljøverdi 

 
I Asker kommune er faste kulturminner fra før 1900/1920, registrert i 
SEFRAK-registeret, som er et landsdekkende register. Registeret 
omfatter i utgangspunktet alt av faste kulturminner fra 1537- 1900. Det er 
imidlertid viktig å være klar over at det fortsatt kan være kulturminner fra 
før 1900/1920 som ennå ikke er registrert i Asker. SEFRAK-registeret i 
seg selv gir ikke noe vernestatus, men gir opplysninger som gir grunnlag 
for å kunne vurdere om kulturminner er bevaringsverdige eller ikke. 
Opplysningene omfatter blant annet bygningens lokalisering, funksjon og 
miljø, byggemåte, alder m. m. 
 
I Asker har registreringene vært grunnlag for utarbeidelsen av 
Forvaltningsplanen for faste kulturminner.  Gjennom arbeidet med planen 
ble det gjort en evaluering og kulturminnene ble delt inn i tre 
verneklasser, A, B og C. Kulturminner i klasse A og B foreslås vernet, 
henholdsvis gjennom fredning (A) eller ved regulering til spesialområde 
bevaring (B).   
Det er viktig å være oppmerksom på at forvaltningsplanen ikke gir noen 
endelig og fullstendig oversikt over kulturminnene i Asker.  
Det vil være bevaringsverdige kulturminner som ennå ikke er registrert 
eller kjent. 
 
 
 

 
 
 
 
Alle kulturminene som er SEFRAK-registeret, samt registrerte 
fornminner Kulturminner fra før 1537), skal være kartfestet i kommunens 
digitale kartverk. Publikum har tilgang til dette via kommunes nettsider. 
Kulturminnene er på kartet markert med en K.  
 
Riksantikvaren har en base over alle kjente automatisk fredede 
kulturminner (kulturminner fra før 1537). Basen finnes på påfølgende 
nettadresse: http://askeladden.ra.no/sok/  
 
Vern av kulturminner 
Det finnes flere former for vern av kulturminner, hvorav fredning er det 
juridisk sterkeste virkemiddelet. Kulturminner fra før 1537 er automatisk 
fredet etter kulturminnelovens § 4. Kulturminner som er yngre enn dette, 
og som har stor kulturhistorisk, arkitektonisk eller nasjonal verdi, kan 
vedtas fredet etter kulturminnelovens § 15. Fredning innebærer at både 
eksteriør og interiør i bygninger skal bevares. 
Det er også mulig å verne kulturminner gjennom plan- og bygningsloven.  
Kulturminnene reguleres da til ”Spesialområde bevaring” etter § 25.6. 
Denne type vern av bebyggelse, omfatter kun eksteriøret. 
I Asker er det en rekke områder av kulturhistorisk betydning som allerede 
er sikret vern, enten gjennom fredning eller ved regulering til 
”Spesialområde bevaring”. 
 
Vår tids kulturminner 
Ofte er det alder som er blir mest vektlagt innen kulturminnevernet. Dette 
innebærer at det er svært lite fokus på kulturminner fra vår tid, dvs. 
kulturminner som er fra etter 1900. Vi har i vårt arbeid, valgt å kalle 
kulturminner fra etter 1900 for ”kulturminner fra vår tid”. 
I forbindelse med det registrerings- og analysearbeidet som nå er gjort er 
det blitt klart at det i kommunen er en rekke områder med  
«kulturminner fra vår tid» som bør sikres ved regulering til bevaring, 
samt områder som bør vurderes nærmere.  
Områdene/kulturminnene, er bygd etter 1920 og representerer en viktig 
del av Askers både bygningshistoriske, men også kulturhistoriske, 
utvikling. Det er i denne perioden at Asker, som forstad til Oslo, virkelig 
utvikles. 1960-årene var spesielt viktige.  
Som oppfølging til arbeidet med fortetting, bør det arbeides videre med 
bevaringsaspektet. 
Målet må være å ta vare på et utvalg av områder/enkelt bygg som til 
sammen kan gi et bilde av Askers boligbyggings-/kulturhistorie. 
 
Noen områder utpeker seg allerede nå som viktig å sikre. Disse områdene 
har blant annet høy arkitektonisk verdi og miljøverdi, enkelte er svært 
spesielle/sjeldne, alle representerer viktige perioder i Askers historie. 
Flere er også interessante i en større regional sammenheng. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Følgende områder, eller deler av områder ansees å ha stor bevaringsverdi. 
 
• Villaveien, Dikemark (del av område H 8) 
• Slottsberget, Vardåsen (del av område VD 2) 
• Fusdal terrasse (BH31) 
• Jørnstadfeltet (del avBH 23)  
• Borgenbråten 31-101 (del av område R H9) 
• Pers vei, Bjerkås (A 19) 
• Bleikerfaret (BH 12) 
 
 
 
Følgende områder, eller deler av områder, har bevaringsverdi: 
 
• Blakstad Hageby (BV 8) 
• Brusetkollen (JH 13) 
• Ånnerudjordet (D 9) 
• Øvre Drengsrud vei, Drengs vei (VD 9) 
• Ånnerudskogen (D 31) 
• Erlands vei, Blakstadfeltet (BV 8) 
• Skyttervegen (del av område BV 20) 
• Vestre Nes Hageby, Askåsen (del av område BM 9) 
• Brusetveien (H 5) 
• Ånnerudjordet (D 9) 
• Nordengen (del av område BM 24) 
• Johs Hartmanns vei (del av område H 18) 
• Bleikeråsen (del av område BH 5) 
• Vassbunn veien (område RH 3) 
• Bleikeråsen (område BH 9) 
• Johs. Hartmanns vei (område H 17) 
• Tømtebakken (område BM23) 
 
 
Nærmer beskrivelse av de enkelte områdene finnes i de etterfølgende 
områdebeskrivelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




