


Område A 1 
 
Torp Høymyr, Høymyrmarka.  
 

 
 

 
 

 

  
 

- Eneboliger, kjedede eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, 
firemannsboliger, lavblokkbebyggelse. 

- Store feltutbygde områder med enhetlige delområder, inkluderer også et 
mindre, individuelt utbygd eneboligområde (innerste del av 
Høymyrmarka). 

- Stram, lineær bebyggelsesstruktur for Torp/ Høymyr der bebyggelsen 
omkranser toppen av høydedraget. I Høymyrmarka er 
bebyggelsesstrukturen en kombinasjon av lineær og tun. Innen 
enkeltområder eller den enkelte rekke har bygningene lik avstand til vei. 
Boligene ligger tett. Eneboligene kan i stor grad betraktes som kjedede 
eneboliger. 
I begge områder ligger de ulike bygningstyper samlet i mindre 
delområder / rekker. 

- Småhusbebyggelsen er i enten 1 - 1 ½ med underetasje i skrånende 
terreng, eller 2 etasje.  
Saltak, takvinkel varierer fra bygningstype til bygningstype, individuell 
fargesetting – stort spenn mht farger. 

- Området ble regulert 1990, bebyggelsesplaner fra 1990 – 1993, og 
påfølgende utbygging.. 

 
Høy tetthet. 
 
Gjennom den vestre del av området går et eldre veifar og en veifarkorridor. 
 
Området ligger svært eksponert. Mye av områdets vegetasjon og grønne preg 
er gått tapt ved utbygging. Deler av området ligger nært opptil 
Høymyrdammen – et område med viktig biologisk mangfold. 
 
Komplett område. 
Det bør vurderes hvordan vegetasjon kan reetableres. 
 

Område A 2 
 
Bjerkås. 
Almedalsveien, Hampengveien, Eventyrveien, Påls vei, Espens vei, 
Prinsessestien, del av Høymyrveien, nedre del av Høymyrmarka, 
Bjerkåsveien, Stupengveien, Bjerkås Terrasse. 
 

A1 

A2

 

A2 
A3 

A2A1 A1 

A1 
A2 

  A19 
A2 

A2 

A2 

 

 

Mars 2006 38



  
 
- Eneboliger, noen få innslag av tomannsboliger. 
- Stort og sammensatt område med flere enhetlige delområder, hvorav 

noen er bygd ut som felt. 
- Bebyggelsen er hovedsakelig plassert langs med koter / åssider, og i stor 

grad parallelt / vinkelrett i forhold til veier. 
- Sammensatt område med hensyn til bygningsutforming, området bærer 

preg av å være bygget ut over tid: 
- Eldre bebyggelse er som regel enkle saltaksvolumer og har i større grad 
brattere takvinkel. 
- En god del bebyggelse fra slutten av 1960-tallet / 1970-tallet, med 
tidstypiske enkle volumer i en etasje + underetasje. Hovedsakelig saltak 
– men også innslag av valmtak, slak takvinkel, i all hovedsak tak uten 
ark / takoppløft. Fasader med hovedsakelig mørkere farger. 
- Innslag av nyere bebyggelse er gjerne i en etasje + loft og underetasje i 
skrånende terreng, saltak og ark, ark / takoppløft er for øvrig ikke typisk 
for området. 

- Stor del av området omfattes av eldre reguleringsplaner (spesielt 1947, 
1965, men også 1977, 1979 og 1981), noen senere reguleringsplaner 
(1990, 1991, 1992 og 1994). De eldste planene langs Slemmestadveien, 
de yngre lenger ut, spesielt mot vest. 

 
Middels tetthet. 
Noen relativt romslige eiendommer. Om lag 6 ubebygde eiendommer. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Langs og gjennom området nord 
for Deledammen går eldre veifar. Området grenser i øst til Stupengdammen 
som er en del av et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 9 
Isdammer og arbeiderboliger – Sjøstrand”). 
 
Grenser i øst til arealer som av naturfaglige hensyn er foreslått vernet, 
gjennom arbeid med verneplan for Oslofjorden.  
Grenser til Stupengdammen og Sibiriedammen – områder med stort biologisk 
mangfold (salamander m.m.). 
Fra sørenden av Sibiriedammen går det et sammenhengende, viktig grøntdrag 
med bekk sørover. Grøntdraget fortsetter videre sørvestover mot 
Høymyrdammen. 
Oppholdsområde for vilt- rådyr. Trekkvei for vilt over Slemmestadveien 
Turvei foreslått i sti- og turveiutredningen. 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Viktig å opprettholde grøntdraget sør for Sibiriedammen. Dette innebærer at 
de to ubebygde eiendommene som ligger like sør for Sibiriedammen ikke må 
bebygges. 
 
Fortetting vil være problematisk for elg og rådyr (økt fare for påkjørsler). 
 

Område A 3 
 
Gransvea, nedre del Høymyrveien. 
 

 
 

 
- Relativt enhetlig område. 
- Rekkehus, innslag av tomannsboliger og eneboliger. 
- Lineær bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen i østre / nedre del er plassert 

parallelt / vinkelrett i forhold til veier. Øvrig bebyggelse ligger på et 
langstrakt høydedrag, og følger hovedretningen i landskapet. 

- Bebyggelse i to etasjer eller en etasje til dels med underetasje. Saltak, 
men også innslag av rekkehus med flatt tak. 

- Reguleringsplaner fra 1965, 1974 og 1980, noe uregulert. 
Østre del utbygd siste del av 1960- tallet. Vestre del utbygd på 1980-
tallet. 

 
Relativt høy tetthet. 
De fire eneboligene i området har relativt romslige tomter, 1,2 – 1,8 da. 
 
Markert høyderygg med bratte grønne skråninger. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. Av landskapsmessige hensyn er det ikke ønskelig med 
fortetting innen området. 
Eventuelle tiltak må skje i tråd med bebyggelsens karakter (gjelder spesielt 
rekkehusbebyggelsen). 
 

Område A 4 
 
Dalveien. 
 

 

A4 
A3

 

 
- Eneboliger, innslag av et par tomannsboliger. 
- Sammensatt område med et feltutbygd, enhetlig delområde øverst i 

Dalveien. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til daldragets 

retning. 
- Eldre bebyggelse består av relativt enkle saltaksvolumer. 
- Bebyggelsen i det enhetlige delområdet øverst i Dalveien: 

En etasje + underetasje og loft, saltak og ark, hvite / lyse farger. 
- Regulert 1990.  
 
Middels tetthet. Om lag 11 regulerte, ubebygde tomter/parseller. 
 
Området omfatter, i nordvest, deler av et eldre veifar. 
 
Området er et langstrakt, smalt daldrag med bekk. Området grenser til bratte, 
grønne skråninger mot nordvest. Oppholdsområde for vilt- rådyr.  
 
Det er gjennom reguleringsplan tilrettelagt for noe fortetting. Det forutsettes 
ingen fortetting utover dette.  
Ved fortetting bør konsekvenser for oppholdsområde for vilt vurderes.  
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Område A 5 
 
Markveien, Bråtenveien, Edelvollveien 
 

 
 

  
 
- Eneboliger, en tomannsbolig. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til terreng / veier. 
- Sammensatt område når det gjelder utforming – området bærer preg av å 

være utbygget over tid.  
Hovedsakelig saltaksvolumer, innslag av valmtak og flatt tak, ark på 
enkelte bygninger. 

- Uregulert område. Varierende alder på bebyggelsen, i hovedsak eldre 
bebyggelse. 

 
Relativt lav tetthet. 

Flere romslige eiendommer.  
 
Området omfatter registrerte kulturminner.  
Gjennom, og langs området i sør, går eldre veifar. 
 
Området inneholder et ubebygd, til dels sterkt kupert daldrag med liten bekk 
(nedenfor isdammen), og for øvrig flere bratte, eksponerte skråninger spesielt 
mot sør og øst.  
Omfatter område der det er registrert viktig biologisk mangfold: Hagedam 
med blant annet rødlistearten korsandemat. Området grenser til isdam der det 
er påvist salamander. Rikt område, ytterligere registreringer er nødvendig.  
 
Østre del delvis støyutsatt fra vei. 
 
Det er igangsatt et reguleringsarbeid som omfatter en stor del av området (sør 
for bekkedraget). Fortetting her forutsettes avklart i forbindelse med 
reguleringsarbeidet.  
Eventuell fortetting i nordre del bør ikke foregå uten en helhetlig vurdering 
gjennom et planarbeid. 
Bratte skråninger bør beholdes ubebygde, da disse har stor landskapsmessig 
betydning (svært eksponert). 
Hensynet til kaldluftsdrenering nedover / østover fra dammen må ivaretaes. 
Fortetting vil være problematisk for elg og rådyr (økt fare for påkjørsler). 

Område A 6 
 
Lite område ved krysset Elnesveien / Slemmestadveien. 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Sammensatt område med små, enkle saltaksvolumer. 
- Uregulert område, eldre bebyggelse. 
 
Middels tetthet. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Størrelsen begrenser utviklingspotensialet. 
Uegnet for fortetting pga støy. 
En eiendom mangler atkomst. 
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Område A 7 
 
Øvre Elnesvei. 
 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, innslag av et par tomannsboliger. 
- Noe sammensatt område der relativt store deler av området har et 

enhetlig preg. 
- Bebyggelsen ligger oppe på og langs et langstrakt høydedrag, og ligger 

hovedsakelig parallelt / vinkelrett i forhold til høydedraget. 
- Deler av området med enhetlig preg har tomtestruktur skråstilt i forhold 

til veier / høydedrag og tilhørende bebyggelse ligger tilsvarende skråstilt 
i forhold til veier. 

- Hovedsakelig enkle saltaksvolumer i en etasje + underetasje. Relativt 
slak takvinkel. Mørkere farger.  

- Reguleringsplaner fra 1963 og 2003 (vestre del), noe uregulert (nordøstre 
del). Utbygd hovedsakelig på slutten av 1960-tallet og på 1970-tallet.  

 

Middels tetthet. 
Relativt romslige boligeiendommer.  7 regulerte, ubebygde tomter/parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. I nordøst inngår disse som del av 
et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). 
 
Grenser til dam (Smalungen) nord for området. 
Betydning for landskapsbildet/innslag av arealer med stor betydning i 
grønnstruktursammenheng (strandsone, silhuett). 
 
Vestre del støyutsatt fra vei. 
 
Del av området omfattes av nylig vedtatt reguleringsplan for Øvre Elnesvei, 
og fortetting i denne delen av området ivaretas av denne reguleringen. 
I delområdet med enhetlig preg, bør områdets karakter ivaretas. 
 
Fortetting vil være problematisk for elg og rådyr (økt fare for påkjørsler). 

Område A 8 
 
Del av Råengveien, del av Håkavikveien, ved Slemmestadveien / Vollen 
ungdomsskole. 
 

 

A8 
 

A8A8 

A7 A8 
A8 

 

 
- Eneboliger, tomannsboliger. 
- Flere små områder – hvert område har for en stor del en struktur som 

følger terrenget, dvs. parallelt / vinkelrett. 
- Hovedsakelig saltaksvolumer, for øvrig varierer bebyggelsen med 

hensyn til utforming, selv om den innen hvert av områdene kan ha 
tydelige fellestrekk. 

- Uregulerte områder. Varierende alder på bebyggelsen, en del eldre 
bebyggelse. 

 
Middels/høy tetthet. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Områdene anses som komplette. Størrelsen, og til dels støyforhold, gjør 
områdene lite egnede for videre fortetting. 
 

Mars 2006 41



Område A 9 
 
Lite område ved Arnestadbukta. 
Del av Delebukta. 
 

 
- Eneboliger, innslag av fritidsboliger / seterhus. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

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

terreng. 
- Hovedsakelig saltaksvolumer. Ark / takoppløft på noen av bygningene. 
- Uregulert område. Varierende alder på eksisterende bebyggelse, en del 

eldre bebyggelse. 
 
Middels tetthet. 
Til dels romslige tomter. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). 
 
I nord grenser området til og omfattes delvis av et eksponert høydedrag – 
Rabben – som er et område med viktig biologisk mangfold. Videre er 
høydedraget samt større arealer nord og vest for området i kommuneplanen 
avsatt til friluftsområder. Strandsone. 
 
Deler av området er i kommuneplanen definert som strandsone. Områder som 
er eksponert fra sjøen bør ikke fortettes, dette gjelder spesielt de brattere 
partier. Området vurderes å ha begrenset fortettingspotensiale. 
 

Område A 10 
 
Del av Linlandveien, del av Øgårdsveien. 
 

 
- Eneboliger, men også innslag av et par – tre tomannsboliger. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til terreng - 

hovedsakelig med mønet langs med kotene. 
- Sammensatt område når det gjelder utforming – området bærer preg av å 

være utbygget over tid.  
Bebyggelse 1 – 1 ½ etasje noen med underetasje, enkle eller 
sammensatte volum. Hovedsakelig saltak, innslag av valmtak, innslag av 
ark. Stort sett lysere farger. 

- Området inneholder eldre gårdsanlegg, deriblant Bekkelund og 
Linlandet. (Like vest for området ligger i tillegg Øgården.) 

- Regulert 2003. (Tidligere uregulert). Varierende alder på eksisterende 
bebyggelse, i stor grad eldre bebyggelse. 

 
Relativt lav tetthet. 
Om lag 12 regulerte, ubebygde tomter. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Gjennom området går et eldre 
veifar. Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng. 
Grenser i nord til dam. 
 
Rammer for fortetting er ivaretatt gjennom nylig vedtatt regulering (høst 
2003). 
 

Område A 11 
 
Vollen vest for Slemmestadveien og sør for Vollenveien. 
Del av Linlandveien, del av Øgårdsveien, Nilsemarka, Vollen skog, 
Vennelyveien, Olleløkkveien, del av Vollenveien. 
 

 

A11

 
A11 

  A11A11 

A11  

 
 
- Eneboliger, innslag av noen få tomannsboliger. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til terreng - 

hovedsakelig med mønet langs med kotene – og parallelt / vinkelrett i 
forhold til veier. 
Mindre deler av området har et relativt tydelig bebyggelsesmønster. 

- Sammensatt område når det gjelder utforming – området bærer preg av å 
være utbygget over tid. 
Bebyggelse 1 – 1 ½ etasje noen med underetasje. En god del enkle 
hovedvolum – men også sammensatte volum. Hovedsakelig saltak, 
innslag av valmtak og innslag av ark. Stort sett lysere farger, men enkelte 
delområder har mørkere farger. 

- Reguleringsplaner fra 1988, 1990, 1995, 1996, 2001 og 2003, noe 
uregulert. En del eldre bebyggelse samt en god del fortetting fra senere 
tid. 

 
Lav/middels tetthet. Om lag 14 ubebygde tomter og om lag 32 regulerte 
ubebygde parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Langs området i nord, går 
veifar fra før-reformatorisk tid. 
 
Betydning for landskapsbildet (eksponerte skråninger).  
Sti ønsket mellom Vollen skog og Vennelyveien i sti- og turveiutredningen.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
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Område A 12 
 
Del av Arnestadveien, Bruksveien ved Vollen senter og Maud-bukta. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, noen tomannsboliger. 
- Flere små områder. Områdene er sammensatte både når det gjelder 

bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til veier. 
- En til to etasjer. Saltak med litt brattere takvinkel, innslag av ark. 
- Bebyggelsen til Bruksveien delvis utbygd som mindre felt (1980-tallet) 

og har et enhetlig preg. En etasje + loftsetasje og underetasje. Rød farge. 
- Reguleringsplaner fra 1979 og 1996. I stor grad eldre bebyggelse.  
 
Middels/høy tetthet. En ubebygd eiendom. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Deler av området er regulert til 
spesialområde bevaring, verneverdig bebyggelse. 
 
Deler av områdene ligger i strandsonen. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Områdenes størrelse og beliggenhet (Strandsone, nærhet til 
Slemmestadveien) begrenser utviklingspotensialet. Uegnede / komplette. 
Områdene må evt. vurderes i sammenheng med utviklingen av nærområdene 
/ Vollen sentrum. 

Område A 13 
 
Del av Julius Madsens vei, del av Vollenveien, ved Stålengdammen. 
 

 
 

 

 
- Eneboliger, et par tomannsboliger. 
- To små områder, der østre del av det østre område nylig er bygget ut som 

et felt. 
- Bebyggelsen er hovedsakelig plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 

landskapets hovedretning. 
- Det nye feltet er stramme saltaksvolum med et moderne fasadespråk. To 

etasjer + underetasje. Slake saltak. Enhetlig utforming både med hensyn 
til detaljering, farge og materialbruk. 

- Øvrig bebyggelsen er hovedsakelig i en etasje, noen med underetasje, 
innslag av bygning i to etasjer. Hovedsakelig saltak, innslag av valmtak 
og mansardtak. Innslag av ark / takoppløft. 

- Reguleringsplaner fra 2002 og 2003, en del uregulert areal. 
 
Middels, til dels relativt høy, tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Langs området i sør, går 
veifar fra før-reformatorisk tid. 

A13  
Grenser til Stålengdammen - et område med viktig biologisk mangfold 
(amfibier). 
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng. 
  
Noe begrenset fortettingspotensiale.  
 

A13
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Område A 14 
 
Del av Heslebergveien, del av Båtbyggerlia. 
 

 
 

 
(Bildet er tatt før utbygging av ”Vollentunet”.) 
 

 
”Vollentunet” 
 
- Eneboliger, leilighetsbygg, innslag av fritidsbolig. 
- Hovedtyngden av området er sammensatt både når det gjelder 

bebyggelsesstruktur og bygningsutforming, området bærer preg av å 
være bygget ut over tid. Enhetlig, feltutbygd delområde i sørvest – 
”Vollentunet”. 

- Bebyggelsen er hovedsakelig plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 
terreng / vei. 

- Det feltutbygde delområdet i sørvest består av enhetlig utformet 
bebyggelse, saltaksvolumer i to etasjer. Dette delområdet er regulert i 
2003 og utbygd i 2004-2005. 

- Øvrig bebyggelse – hovedtyngden av området – består av 
saltaksvolumer, til dels med ark / takoppløft. 

- Hovedtyngden av området omfattes av reguleringsplan fra 1996 og 
inneholder bebyggelse med varierende alder – en del eldre bebyggelse 
samt en del fortetting fra senere tid.  

 
Relativt lav tetthet. 
Om lag 4 ubebygde tomter, om lag 8 regulerte, ubebygde parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Langs området i sørøst, går et 
veifar fra før-reformatorisk tid. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Eksponerte skråninger. Bekkedrag. 
 
Kaldluftsdrenering gjennom området. 
 
Del av området i sørøst er nylig regulert til konsentrert småhusbebyggelse 
(inntil 12 boenheter). 
 

Område A 15 
 
Vollen - del av lokalsenter. 
 

 

A15 
A15 

A14 

 

 
- Eneboliger, tomannsboliger, flerfamiliehus. 
- Todelt område 
Østre del – Del av Vollen senter: 
- Boligbygninger – eneboliger - plassert hovedsakelig parallelt i forhold til 

vei. 
- Verneverdig bebyggelse. Saltaksvolumer med ark. 
Vestre del – Vest for Slemmestadveien 

Ny konsentrert småhusbebyggelse i Båtbyggerlia: 
- Tomannsboliger, flermannsboliger.  
- Bebyggelsen er plassert i to tun, i hvert tun er bebyggelsen plassert 

parallelt / vinkelrett i forhold til hverandre. 
- 1 ½ etasje. Saltak med ark / takoppløft. Hvitmalte trehus med rød 

takstein. Bebyggelsen har tilpasning til sveitserhus som tema, men er 
ingen direkte sveitserhuskopi. Regulert 1997, utbygd siste del 1990-
tallet. 
Øvrig bebyggelse: 

- Eneboliger.  
- Boligbygninger plassert hovedsakelig parallelt / vinkelrett i forhold til 

hverandre. 
- Verneverdig bebyggelse. Saltaksvolumer til dels med ark. 
 
Middels/høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Langs området i sørøst, 
går et veifar fra før-reformatorisk tid. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. Område for kaldluftsdrenering. 
 
Det forutsette ingen ytterligere fortetting utover gjeldende regulering. Evt. 
må områdene vurderes i sammenheng med utviklingen av Vollen sentrum. 
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Område A 16 
 
Områder ved Jonasmyra, Dyrhusbakken, Heslebergveien og G. M. Brydes v. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, en enkeltstående tomannsbolig. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

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

terreng / vei. 
- Hovedsakelig saltak, til dels med ark / takoppløft, innslag av valmtak og 

flate tak. 
- Hovedtyngden av området er uregulert. Mindre deler er regulert i 2003 

(Plan for Øvre Dyrhusbakken/Jonasmyra) og i 1999. 
 
Lav/middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Gjennom og langs området går 
veifar fra før-reformatorisk tid. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
God kontakt til en velfungerende grønnstruktur / innslag av arealer med 
betydning i grønnstruktursammenheng (silhuett / steil skråning). 
Oppholdsområde rådyr. 
 
Konsekvenser for oppholdsområde for rådyr bør vurderes. 
Forestående fortetting i tilgrensende områder i nordvest, omfatter også lite 
delområde i vest (planen for Øvre Dyrhusbakken/Jonasmyra).

Område A 17 
 
Område ved Slemmestadveien / Høybakkdammen, Skjæret, Venneslund. 
 

 
 

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

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

terreng / vei. 
- Hovedsakelig saltak, ark / takoppløft på deler av bebyggelsen. Innslag av 

pulttak og valmtak. 
- Reguleringsplaner fra 1996, 1997 og 1998, en del uregulert areal. Mye 

av bebyggelsen er imidlertid eldre bebyggelse. 
 
Relativt lav tetthet. 
Om lag 3 ubebygde eiendommer, om lag 4 regulerte, ubebygde parseller. 
Flere relativt romslige eiendommer. 

 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 8 Vollen”). Gjennom området går 
veifar fra før-reformatorisk tid. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Området er tilliggende viktige salamander-biotoper (Rønningendammen - 
alias Plommedalsdammen, og Høybakkdammen). A17 Betydning for landskapsbildet / innslag av arealer med stor betydning i 
grønnstruktursammenheng (strandsone, eksponert). Det bør gjennomføres 
undersøkelser med hensyn til biologisk mangfold. 

 

A16 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 

A17 Venneslund (østre del av området) er under regulering til spesialområde 
bevaring/naturvern, og er viktig for landskapet langs kysten. A17

 

A16  

A16 

A17
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Område A 18 
 
Plommedalsveien, Skogveien. 
 

 
 

  
 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

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

hovedretning, mange av husene ligger med mønet parallelt med vei. 
- Hovedsakelig saltak, innslag av pulttak og valmtak. Ark / takoppløft på 

deler av bebyggelsen.  
- Området inneholder en god del eldre bebyggelse. Denne bebyggelsen 

består i stor grad av enkle hovedvolum som har rektangulær, relativ liten 
grunnflate og er i 1 ½ etasjer, til dels også i 2 etasjer. Relativt bratt 
takvinkel. 

- Vestre del av området er uregulert. Østre del er regulert nylig regulert. 
Varierende alder på bebyggelsen, i stor grad eldre bebyggelse. 

 
Relativt lav tetthet. Om lag 3 ubebygde eiendommer. Relativt romslige 
eiendommer, 1,5 – ca. 4 da. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Langs området, i nord, går et 
eldre veifar. 
 
Grenser til en velfungerende grønnstruktur. Tilliggende viktig salamander 
biotop (Rønningendammen - alias Plommedalsdammen). 
Høydedrag avgrenset av bratte skråninger, spesielt i nord..  
 
Østre del delvis støyutsatt fra vei. 
 
Ved en fortetting er det viktig å bevare bratte, grønne skråninger.

Område A 19 
 
Pers vei. 
 

 
 

 

 
- Eneboliger. 
- Svært enhetlig, feltutbygd eneboligområde, med en egen identitet. 
- Bebyggelsen er plassert langs med vei / terreng, på linje etter hverandre. 
- Karakteristisk bygningsutforming, med eksponert bæresystem i betong 

kombinert med bygningsdeler i tegl og i tre. 
En etasje + underetasje, flate tak. Enhetlig fargebruk i området. 

- Regulert 1965. Området stod ferdig i 1968. 
 
Middels tetthet. 
 
Området er et særegent eksempel på boligbebyggelse fra 1960-tallet og 
representerer kulturminner fra vår tid. Feltet er planlagt og tegnet av arkitekt 
Jan Inge Hovig, som er kjent for bl.a. Ishavskatedralen i Tromsø. 
 
Området ligger på et mindre høydedrag ved Sibiriedammen. Eksisterende 
vegetasjon, deriblant store furutrær, har betydning for landskapsbildet.  
 
Komplett område. Det er viktig at områdets karakter bevares – med hensyn 
til bebyggelsens utforming, materialbruk og detaljering samt med hensyn til 
landskap/vegetasjon. Området anses å ha stor bevaringsverdi. 

A18 

 

A16 
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