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         DEL 2
OMRÅDEBESKRIVELSENE 
 
Inndeling i soner og områder 
Registrerings- og analysearbeidet tar utgangspunkt i en inndeling i soner 
og områder som ble brukt av Asplan Viak i deres områdeanalyse fra 1999. 
Sonene har en avgrensning, med noen unntak, som følger skolekretsene i 
kommunen. 
Kommunen er delt i følgende 11 soner: 
 
HS - Heggedal / Solberg 
A - Arnestad 
BV - Blakstad /Vettre 
BH - Bondi / Hofstad syd for E18 
VD - Vardåsen / Drengsrud syd for E18 
RH - Rønningen / Hagaløkka 
D - Drengsrud nord for E18 / Jansløkka vest for Askerelva 
JH - Jansløkka øst for Askerelva / Hofstad nord for E18 / Hofstad syd 
H - Hvalstad nord 
BM - Billingstad / Mellom Nes 
N - Nesøya 
 
 
Hver av de 11 sonene er delt inn i områder. Denne inndelingen tar 
utgangspunkt i vurderinger knyttet til områdekarakter med hensyn til type 
bebyggelse, struktur, typologi, arkitektur/bygningsutforming, tetthet med 
mer. 
 
 
Områdebeskrivelsene 
Områdebeskrivelsene presenteres sonevis. Presentasjonen av den enkelte 
sone innledes med et kart som viser avgrensning og inndelingen i 
områder.  Dette etterfølges av en beskrivelse av hvert enkelt område. 
Beskrivelsene er basert på registreringer som er gjort i forbindelse med 
befaring i området samt bruk av foreliggende grunnlagsmateriale.  
 
Det enkelte område er vurdert og beskrevet med utgangspunkt i følgende 
tema:  

- bebyggelse 
- tetthet/fortettingspotensiale 
- kulturminner 
- landskap og grønnstruktur 
- lokalklima 
- støy      

 
 

 

                                       
 
Kart som viser inndeling i soner 
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Begrep og uttrykk som er brukt i beskrivelsene 
I rapporten er det brukt en rekke begrep og uttrykk som kanskje ikke alle 
er inneforstått med hva betyr. Noen uttrykk gir også rom for ulike 
tolkninger. For at materialet skal være mest mulig tilgjengelig og entydig 
er det derfor laget en oversikt over hva som legges i de ulike begrepene, 
slik de er brukt i denne rapporten. 
 
Fortetting 
Ordet fortetting kan brukes i mange sammenhenger. Noen vil mene at 
ethvert påbygg på eksisterende boliger vil innebære en fortetting. I 
sammenheng med dette analyse og registreringsarbeidet brukes imidlertid 
begrepet fortetting kun i sammenheng med tilrettelegging og muligheten 
for å bygge nye boliger innenfor eksisterende boligområder. 
 
Bebyggelsen: 
 
Boligtype 
I beskrivelsene er boligbebyggelsen delt inn i følgende kategorier: 
Enebolig, kjedede eneboliger, atriumhus, tomannsbolig, 
firemannsboliger, rekkehus og blokk. 
 
Bebyggelsesstruktur: 
Enkeltbygningers organisering og plassering i forhold til hverandre og i 
forhold til gate, vei, vassdrag og terreng. 
 
Tomtestruktur: 
Det geometriske mønsteret som tomter/eiendommer danner i forhold til 
hverandre og i forhold til elementer som gate, vei, vassdrag m.m.  
 
Arkitektur/bygningsutforming: 
volum, form, høyde, takform, fasadeutforming, materialbruk, fargebruk, 
tidsperiode/»stil», andre karakteriske/verdifulle trekk m.m.  

    
Eksempler på ulike typer takformer 
 

Etasjetall: 
Vedr beskrivelse av bebyggelsens høyde, bruker vi begreper som 
bebyggelse i en etasje, 1 ½ etasje, to etasjer osv. Med dette mener vi at 
bygningene eksteriørmessig framstår som bygning i hhv. 1, 1 ½ og 2 
etasjer, at hovedgesimsen relaterer seg til angitt etasjetall. Bebyggelsen 
kan i tillegg ha flere etasjer / beboelsesplan i form av for eksempel 
loftsetasje eller underetasje. 
 
 
Tetthet: 
Temaet tar for seg vurderinger av dagens utnyttelse av områdene. Med 
begrepene romslige og relativt romslige eiendommer/tomter, mener vi 
tomter som pga. størrelsen kan ha et fortettingspotensiale.  Vi har altså 
kommentert typiske tomtestørrelser og ikke vurdert andre kriterier mht 
egnethet for fortetting (for eksempel støy, terrengforhold, behov for 
vern/bevaring, sentralitet osv.).  
Med begrepet ubebygd tomt, mener vi tomt som er fradelt med eget 
gårds- og bruksnummer og der det ved reguleringsplan, delevedtak eller 
er lagt til rette for en ny bolig. Med begrepet ubebygd parsell mener vi at 
det i reguleringsplan gjeldende for en eiendom er lagt opp til fradeling av 
tomt / ny bolig. 
 
Kulturminner 
I beskrivelsene er det lagt inn opplysninger om området omfatter 
registrerte kulturminner. Utgangspunktet er SEFRAK-registeret samt 
forvaltningsplanen for kulturminner i Asker. Det er viktig å være 
oppmerksom på at det kan være viktige kulturminner som ikke er med i 
disse registrene fordi de ennå ikke er kjent. I områdebeskrivelsen er det 
også tatt med kommentarer for områder som er/kan være interessante å 
vurdere nærmere som representanter for vår tids kulturminner. 
 
Landskap og grønnstruktur: 
Det enkelte området er vurdert i forhold til landskap og grønnstruktur. 
For områder som omfatter viktige overordende landskapstrekk eller 
grønnstruktur, er dette beskrevet i områdebeskrivelsene. Beskrivelsene 
går imidlertid ikke i detalj, men beskriver mer de overordnede trekkene. I 
forbindelse med fortetting må den enkelte utbygging vurderes og tilpasses 
både i forhold til det overordnede landskap og grønnstrukturen, men også 
landskap/terreng og grønnstruktur i det enkelte området. 
 
Lokalklima:  
Lokalklimatiske forhold bør ivaretas i fortetting. Temakartene som 
Asplan Viak har utarbeidet, og som inngår som temakart i rapporten viser 
på et overordnet nivå i hvilke områder det er viktig å ta hensyn til 
lokalklimaet ved en eventuell fortetting. I områdebeskrivelsene er det tatt 
inn kommentarer for de områdene hvor dette ansees for å være spesielt 
viktig. 
 
Luftforurensning og støy: 
Deler av Asker er til dels svært miljøbelastet av forurensning og støy fra 
hovedveisystemet. Dette er også forhold som er beskrevet på overordnet 
nivå og vist ved hjelp av temakart. Asker kommune, ved bygnings- og 
reguleringsavdelingen har støysonekart som viser beregnet støy langs 

deler av hovedveisystemet. Kartene viser områder hvor man i dag ikke 
anbefaler bygging av nye boliger, samt områder hvor det må iverksettes 
særskilte tiltak.  Kartene er utarbeidet på grunnlag av beregninger, det vil 
derfor også være aktuelt for eventuelle utbyggere å foreta målinger i 
områder som ønskes bebygd med nye boliger 
 
Sentralitet: 
Temaet sentralitet er beskrevet i rapportens del 1, og vist med temakart. I 
utgangspunktet tenker man at sentrale områder i forhold til offentlig 
kommunikasjon samt offentlig- og privat service, ligger til rette for 
høyere tetthet enn de øvrige områdene i kommunen. Hvilke områder som 
vurderes som sentrale, og hvor det ønskes å legge til rette for høy 
tetthet/transformasjon, vil imidlertid også være avhengig av hvilken 
arealbruksstrategi som nedfelles i kommuneplanen. Områdebeskrivelsene 
tar derfor ikke for seg det enkelte områdets sentralitet. En vurdering av 
dette vil bli gjort i det videre arbeidet, og parallelt med revisjon av 
kommuneplanen. 
 
 
Illustrasjoner – kartutsnitt og fotografier: 
Fotografiene er tatt i løpet av siste 2 – 2,5 år. Kartutsnittene er hentet ut 
fra kommunens kartverk i perioden februar 2005 - mars 2006.  
 
Når det gjelder kartutsnittene, er rene kart og ortofoto brukt om 
hverandre, basert på det enkelte områdets særegenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




