


Område BV 1 
 
Del av Dyrhusbakken, ved Østenstaddammen. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, tomannsbolig. 
- Lite og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. I hovedsak saltaksvolumer. 
- Uregulert område, eldre bebyggelse. 
 
Middels/høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Et eldre veifar går gjennom 
området. 
 
Nærhet til Østenstaddammen – et område med viktig biologisk mangfold. 
 
Størrelsen begrenser utviklingspotensialet. 
 

Område BV 2 
 
Isveien. 
 

 
 

 
- Eneboliger, kjedede eneboliger og rekkehus. 
- Feltutbygd område med enhetlige delområder, der hvert delområde har 

sin bygningstype. 
- Eneboligene (med unntak av to som er individuelt utbygd) er gruppert i 

tun, øvrig bebyggelse lineær bebyggelsesstruktur – beliggende til vei. 
- Bebyggelsen har saltak med rød takstein. 

Eneboliger i tun er i en etasje + loft, lyse / hvite farger. 
Kjedede eneboliger er i en etasje + underetasje og loft. Garasje utgjør 
mellombygg mellom enhetene. 
Rekkehus er i en etasje + underetasje. 

- Regulert 1987 og 1988. Påfølgende utbygging. 
 
Høy tetthet. 
 
Et eldre veifar går gjennom området. 
 
Området har nærhet til Østenstaddammen – et område med viktig biologisk 
mangfold, og grenser opp til daldrag med bekk i sør. Disse arealene er del av 
et større grøntdrag. 
 
Kaldluftsdrenering langs bekken i sør. 
 
Komplett område. 
Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med det enkelte delområdets karakter. For 
slike tiltak / tilbygg bør det utarbeides felles retningslinjer. 
 

Område BV 3 
 
Del av Sjøvollveien, Tørkoppveien. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til landskapets 

hovedretning. 
- Bebyggelsen har saltak, for øvrig sammensatt område med tanke på 

bygningsutforming. 
- Reguleringsplaner fra 1987, 1997 og 2000, noe uregulert. En del eldre 

bebyggelse, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
 
Lav/middels tetthet. 
Fire regulerte, ubebygde parseller. I tillegg en ubebygd eiendom – som ikke 
omfattes av reguleringsplan 157j. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner.  
Et eldre veifar går gjennom området (isvei til Østenstaddammen). 
 
Del av høydedrag. Grenser i sør til daldrag med bekk, dette er del av et større 
grøntdrag. Rik edelløvskog ansett som viktig.  
 
Støyutsatt fra vei. 
Berøres av sone for kaldluftsdrenering. 
 
For områdene som omfattes av reguleringsplan (vedtatt 1999) blir fortetting 
ivaretatt gjennom denne. 
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Område BV 4 
 
Del av Sjøvollbukta. 
 

 
 

 
 
 
 
- Eneboliger. 
- Et feltutbygd delområde utgjør hovedtyngden av bebyggelsen. 
- Lineær bebyggelsesstruktur, bebyggelsen er plassert i rekker i forhold til 

vei / terreng. 
- Det feltutbygde delområdet: Egenartede, sammensatte volumer med 

saltak der et bygningsvolum er i to etasjer og ett er i en etasje, noen få 
har underetasje. Hvitmalte bygninger.  

- Øvrig bebyggelse varierer når det gjelder utforming. 
- Regulert 1997. Det feltutbygde området utbygd sist på 1990-tallet. 
 
Høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner.  
Et eldre veifar går langs området i sørøst. 
 
Berøres av strandsone. Grenser til friluftsområde i sørøst. 
 
Støyutsatt fra vei. 
Delvis berørt av kaldluftsdrenering. 
 
Komplett område. 
 

Område BV 5 
 
Blakstad bryggevei, Trosvikodden, del av Sjøvollbukta. 
 

 
 

 

 
- Eneboliger, innslag av fritidsboliger, området inneholder også et 

kurssenter. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 

landskapets hovedretning, for øvrig parallelt / vinkelrett i forhold til 
terreng / veier.  
På landskapsryggen inntil Blakstad Bryggevei er tomtestørrelse og 
bebyggelsesstruktur medvirkende til områdets naturpreg. 

- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming – området bærer 
preg av å være utbygget over tid. 
En del eldre bebyggelse – til dels med loft, til dels med underetasje. 
Hovedsakelig saltak, innslag av ark på enkelte bygninger. 

- Reguleringsplaner fra 1983, 1997 og 2003. Imidlertid er en del av 
bebyggelsen eldre enn dette. 

 

Lav tetthet. 
Til sammen om lag fem ubebygde eiendommer, samt fire regulerte, ubebygde 
parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 7 Blakstad – Sjøvollbukta”).  
Et eldre veifar går delvis gjennom og langs området. 
 
Område med overveiende stor betydning i grønnstruktursammenheng / for 
landskapsbildet (strandsone, eksponert). 
Visuelt verdifull vegetasjon på landskapsryggen som ligger på nordsiden av 
Blakstad bryggevei, og på høydedraget som omfatter Lillehaugen / Trosviken 
/ Trosvikodden. 
Omfatter i nord viktig biologisk mangfold; smalt belte med kalkskog ved 
Blakstadtangen. Strandeng, strandsump langs kysten langs Blakstadtangen og 
i grønnstrukturen i området.  
Berører viktig viltområde ved Blakstadelva – rådyr og hjortevilt. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Fortetting ut over det som allerede ligger inne i gjeldende reguleringsplaner 
bør ikke skje, pga. strandsone / eksponert område. 
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Område BV 6 
 
Andrenbakken, Åsliveien, Østenstadlia, del av Østenstadveien. 
 

 
 

 
 

 
 
- Hovedsakelig eneboliger, men også kjedede eneboliger og 

tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming og som bære preg av å være bygd ut over tid. 
- Bebyggelsen er til en viss grad plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 

landskapets hovedretning, men i et par mindre delområder ligger 
bebyggelsen tydelig skråstilt i forhold til denne retningen. 

- Mindre tydelig tomtestruktur. 

- Hovedsakelig saltak, innslag av andre takformer.  
Noen enkle – for øvrig i stor grad sammensatte bygningsvolumer. 

- Reguleringsplaner fra 1958, 1963, 1977, 1980 og 1985. Varierende alder 
på bebyggelsen. 

 
Middels tetthet. Deler av området har høy tetthet. 
Et par - tre ubebygde - samt et par romslige – eiendommer. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i små miljø. 
Deler av området, i sør, inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold 
(”Område 31 Østenstadveien”). 
Et eldre veifar går langs området i sør. 
 
Eksponerte høydedrag. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 

Område BV 7 
 
Del av Slemmestadveien øst for Blakstad Hageby. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Lineær bebyggelsesstruktur, bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett 

i forhold til Slemmestadveien, med samme retning som landskapets 
hovedretning. 

- Saltaksvolumer, for øvrig sammensatt område mht. bygningsutforming 
- Uregulert. Eldre bebyggelse. 
 
De bebyggbare delene av området har høy tetthet. 
 
Langs området i nordvest, går et veifar fra før-reformatorisk tid. 
Deler av et eldre veifar går langs området i nordøst.  
 
 
Området ligger tett opp til områder av betydning i grønnstruktursammenheng 
(elvedal, grøntdrag langs Blakstadelva – områder med viktig biologisk 
mangfold). 
Viktig viltområde ved Blakstadelvaelva – rådyr og hjortevilt. Rikt fugleliv.  
 
Støyutsatt fra vei. 
Sone for kaldluftsdrenering i nordøst. 
 
Området er pga. størrelse, beliggenhet og terreng ikke egnet til videre 
fortetting.  
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Område BV 8 
 
Blakstad hageby, Blakstadlia, Gudolf Blakstadsvei, Ellefs vei, Erlands vei, 
Baglerveien, Jørgens vei, Eriks vei, Ulfs vei, Tords vei. 
 

 
 
- Stort og sammensatt område med svært enhetlige delområder: 
 
Blakstad hageby: 

 
- Rekkehus, to firemannsboliger. 
- Tydelig bebyggelsesstruktur, til kollen ligger bygninger skråstilt eller 

parallelt, i nedre / østre del ligger bygningene i gruppe med samme 
retning, 4 – 5 enheter i hver bygning. 

- Karakteristisk / tidstypisk bygningsutforming, to etasjes stramme 
saltaksvolum - noen få med underetasje. Slak takvinkel, enhetlig farge- 
og materialbruk. Opprinnelig karakter er for en del av bebyggelsen noe 
endret, pga. bygging av store balkonger. 

- Regulert 1952, påfølgende utbygging.  
 
Blakstadlia: 

  
- Rekkehus. 

- Tydelig bebyggelsesstruktur, bygningene ligger på tvers av terreng og 
vei, og hver av bygningene er avtrappet i forhold til terreng. 3-6 enheter i 
hver bygning. 

- Saltaksvolumer i to etasjer + loft, de fleste enhetene har liten ark på en 
side (identiske arker). Enhetlig farge- og materialbruk. 

- Regulert1995, utbygd siste del av 1990-tallet. 
 
Trygdeboliger Gudolf Blakstads vei: 

- Rekkehus. 
- Tydelig bebyggelsesstruktur, bygningene ligger på hver sin side av 

atkomstvei, parallelt med hverandre. 4 eller 6 enheter i hver bygning. 
- Saltaksvolumer i en etasje, slak takvinkel, enhetlig farge- og 

materialbruk. 
- Regulert 1963, påfølgende utbygging. 
 
Erlands vei: 

- Kjedede eneboliger, rekkehus. 
- Tydelig bebyggelsesstruktur. Enhetene er sammenkjedet i rekker som 

ligger langs med atkomstveier, innen hver rekke ligger den enkelte enhet 
forskjøvet i forhold til neste enhet. 

- Karakteristisk / tidstypisk bygningsutforming, hver enhet består av et 
toetasjes volum og et enetasjes volum, saltak med slak takvinkel. En del 
senere tilbygg, varierende farge- og materialbruk. 
Bebyggelsen inntil Gudolf Blakstadsvei opprinnelig en etasje med flatt 
tak, en god del senere påbygg med saltak / valmtak og innredning av loft, 
hvilket har medført endring av bebyggelsens karakter. 

- Regulert 1962, bygd ut i 1964. 
 
Baglerveien: 

- Eneboliger  
- Nyere, individuelt utbygd felt med noe forskjelligartet bebyggelse.  
- En etasje + underetasje og loft, hovedsakelig saltak – brattere takvinkel, 

ark / takoppløft på en del av bebyggelsen, et visuelt relativt tett område.  
- Regulert i 1986. Utbygd på slutten av 1980-tallet og på 1990-tallet 
 
Ulfs vei 22 - 28:  

BV 8 - Eneboliger 
- Nytt, lite felt med like hustyper.  
- Enkle saltaksvolum i en etasje + underetasje og loftsetasje. En ark per 

hus - på den takflaten som vender ut mot jordet.  
- Regulert 2000. Ubygd ca. 2002-2004. BV 8  
Øvrig bebyggelse: 

 
 

 
 

 

BV 8 

- Eneboliger, innslag av noen få tomannsboliger og et rekkehus (kjedede 
eneboliger). 

- lineær bebyggelsesstruktur – bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett 
i forhold til veier (og terreng) – områdevis langsmed, skråstilt og 
vinkelrett på vei. 

- Hovedsakelig en etasje + underetasje, saltak med slak takvinkel, innslag 
av flate tak og valmtak, ingen ark / takoppløft, relativt lav / dempet 
bebyggelse. 

- I stor grad regulert 1962 og utbygd på 1960-70-tallet. 
 
Middels/høy tetthet. 
Et par ubebygde tomter innerst i Baglerveien. 
En del eiendommer er relativt romslige, men ikke nødvendigvis egnet til 
deling av den grunn. 
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En liten del av området i nordøst, inngår i område med stor kulturhistorisk 
betydning (”Område 30 Blakstad Hovedgård”). 
Blakstad hageby er et av de første rekkehusområdene som ble bygd i Asker, 
og var en ny form for hagebybebyggelse. Bebyggelsen ble tegnet av arkitekt 
Sten Krackt.  
Bebyggelsen langs Erlands vei som består av kjedede eneboliger, er tegnet av 
arkitekt Henning Hansen. Begge delområdene er gode eksempler på 
kulturminner fra vår tid. 
 
Delområdet Blakstad Hageby ligger svært tett opp til Blakstadelva med 
grøntdrag – et område med viktig biologisk mangfold. 
Deler av området i vest ligger til dels på eksponerte høydedrag. 
Berører/grenser mot område med rikt fugleliv. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
Sone for kaldluftsdrenering i nordøst. 
 
Med unntak av de ubebygde tomtene, vurderes området som komplett. Dette 
på grunn av bebyggelsesstruktur / tomtestruktur kombinert med relativt høy 
utnyttelse og at de ulike delområdene har sin egen karakter. 
Evt. tiltak / tilbygg må skje i tråd med det enkelte delområdets karakter. For 
slike tiltak / tilbygg bør det eventuelt utarbeides felles retningslinjer. 
Blakstad hageby og bebyggelsen langs Erlands vei anses å ha bevaringsverdi. 

Område BV 9 
 
Gullhella. Ringveien, Bukkemyrveien, Grevlingåsen, Parkveien, Skogstien, 
del av Gamle Røykenvei, del av Røykenveien, del av Kodalsveien, del av 
Gullhellaveien, del av Norddalsveien, del av Blakstadmarka. 
 

 

 
 

 

 
 

BV 9 BV 9 

BV 9 
 
- Eneboliger, innslag av enkelte tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming og som bære preg av å være bygd ut over tid. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til veier / terreng. I 

deler av området bærer bebyggelsesstrukturen til dels preg av at 
bolighusene er plassert i forhold til den enkelte tomt / tomtens terreng. 

- 1 – 1 ½ etasje / loft, underetasje ved skrånende terreng, enkelte innslag 
av 2 etasjer. Hovedsakelig saltak, innslag av valmtak. 

- Hovedtyngden av området omfattes av planer fra hhv 1936 og 1952 eller 
er uregulert. Varierende alder på bebyggelsen. En god del eldre 
bebyggelse. 

 

 
Lite delområde i nord består av: 
- Firemannsboliger 
- Lineær bebyggelsesstruktur, bygningene noe skråstilt langs med vei / 

terreng. 
- Toetasjes, stramme saltaksvolumer, lik fargesetting (rød). 
- Regulert 1952, utbygd på 1950-tallet. 
 
Tetthet varierer. I nord har deler av området høy tetthet, for øvrig middels og 
til dels lav tetthet.  Området sett under ett har middels tetthet. 
Om lag 12 ubebygde tomter. En del relativt romslige eiendommer (om lag 
1,5 – 2 da og noen opp i 4 - 5 da). Samlet representerer disse et 
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fortettingspotensiale, men alle er ikke nødvendigvis egnet til deling. Et 
ubebygd jorde. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Gamle Røykenvei, som er et eldre veifar, går gjennom området fra nord til 
sør. 
 
Viktig levegetasjon for lokalklimaet på høydedraget i vestre del. 
Grenser i vest til viktig grøntdrag (mellom Bondivann og Gjellumvannet) 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Tilliggende fremtidige boligfelt, som kan redusere grønnstruktur-
tilknytningen.  
Vegetasjon, særlig større furutrær, er viktig for å bevare det grønne preget og 
silhuetten. 
 
Lite delområde med firemannsboliger i nord er å betrakte som komplett 
område. For evt. tiltak / tilbygg bør det utarbeides felles retningslinjer / 
kreves egen plan. 
 

Område BV 12 
 
Del av Blakstadmarka (”Lensmannssvingen”). 
 

 
 

 
 

 
 
- Rekkehus. 
- Karakteristisk og enhetlig område med klar avgrensning. 
- Tydelig bebyggelsesstruktur, rekkehusene ligger bakenfor hverandre - på 

tvers av atkomstvei. Innen hver rekke ligger den enkelte enhet forskjøvet 
i forhold til neste enhet – både horisontal og vertikalt, 2-4 enheter i hver 
bygning. 

- Saltaksvolumer i to etasjer, relativt slak takvinkel, 
Enhetlig utforming og materialbruk. Enhetlig fargebruk innen den 
enkelte rekke.  

- Regulert 1968. Påfølgende utbygging. 
 
Høy tetthet. 
 
Et eldre veifar går langs området i sør. 
 
Komplett område.  
Pga. områdets enhetlige karakter må man være varsom nye tiltak. Dersom 
man likevel skal tillate tiltak, må det utarbeides felles retningslinjer / kreves 
egen plan. 

BV 12 
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Område BV 13 
 
Husejordet. 
 

 
 

 
 

 
 
- Rekkehus, lavblokker. 
- Enhetlig, større, todelt område med relativt klar avgrensning. 
- Lineær bebyggelsesstruktur, bygningene ligger etter hverandre – med 

mønet langs med vei og landskapets hovedretning. 

- Saltaksvolumer i en etasje + underetasje eller i to etasjer, relativt slak 
takvinkel. 

- Østre del uregulert. Vestre del regulert 1975. Utbygd på 1970-tallet. 
 
Høy tetthet. 
 
Grenser til område med stor kulturhistorisk betydning (”Område 6 Løkenes, 
Vettre, Åby”). 
 
Området grenser i nord og øst til områder med stor betydning i 
grønnstruktursammenheng, (friluftsområder/grøntdrag med Blakstadelva og 
Åbydammen – områder med viktig biologisk mangfold). 
Rikt fugleliv. Viktig viltområde for rådyr og hjort. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
Kaldluftsdrenering langs Blakstadelva. Antatt kaldluftsstagnasjon. 
Kombinasjon forurensning fra vei og kaldluftstagnasjon kan medføre uheldig 
lokalklima. 
 
Komplett område. For evt. tiltak / tilbygg bør det utarbeides felles 
retningslinjer / kreves egen plan. 

Område BV 14 
 
Lite område ved Blakstadmarka / Slemmestadveien. 
 

 

BV 13 

 

 
 
- Eneboliger, boligblokk. 
- Lite, sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. 
- Hovedtyngden av området er uregulert. 
 
Lav/middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner.  
Nordøstre del av området er regulert til spesialområde bevaring. 
Nordvestre, mindre del av området inngår i område med stort kulturhistorisk 
innhold (”Område 6 Løkenes, Vettre, Åby”). 
 
Området grenser i nord til områder med stor betydning i 
grønnstruktursammenheng, (Blakstadelva og Åbydammen – områder med 
viktig biologisk mangfold). 
Rikt fugleliv. Viktig viltområde for rådyr og hjort. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
Viktig område for kaldluftsdrenering. Antatt kaldluftsstagnasjon. 
Kombinasjon forurensning fra vei og kaldluftstagnasjon kan medføre uheldig 
lokalklima. 
 
Støy- og lokalklimaforhold gjør at området ikke egner seg for videre 
fortetting. 
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Område BV 15 
 
Strandveien, Vettrebukta. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
- Eneboliger, innslag av et par tomannsboliger samt noen fritidsboliger. 
- Område langs sjøen, på nordsiden av Blakstadbukta. Sammensatt område 

både når det gjelder bebyggelsesmønster og bygningsutforming – 
området bærer preg av å være utbygget over tid. Området preges også av 
en god del eldre og verneverdig bebyggelse. 

- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til veier 
og terreng / kystlinje. 

- Hovedsakelig saltak, variert mht takvinkel. En del enkle - men også 
mange sammensatte volumer. En del bebyggelse har ark.  

- Reguleringsplan fra 1993. Mye av bebyggelsen er eldre enn dette. 
 
Middels tetthet. 
Om lag 6 ubebygde eiendommer og om lag 6 regulerte, ubebygde parseller.  
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 6 Løkenes, Vettre, Åby”). 
Et eldre veifar går gjennom området. 
 
Området grenser til et viktig kulturlandskap og har betydning for friluftsliv 
(kyststi). 
Områder med overveiende stor betydning i grønnstruktursammenheng / for 
landskapsbildet, strandsone. 
Tett belte med løvskog nord for Vettre gård og videre nordøstover danner 
grønn ”vegg” i landskapsrommet. 
Viktig biologisk mangfold sydøst for Strandveien: kulturlandskap med store, 
gamle eiketrær (svært viktig).  
Trevegetasjon på tomtene i Strandveien har betydning for områdets karakter 
sett fra sjøen. 
Omfatter viktig biologisk mangfold: svært viktig område for vilt- Rikt 
fugleliv. 
Kyststien må bevares. 
Området bør ikke fortettes ut over det som er vist i gjeldende regulering. 
 
 

Område BV 16 
 
Ytre del av Løkeneshalvøya / Konglungen (fastland). 
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- Eneboliger, innslag av en tomannsbolig, firemannsboliger + lavblokk, 

samt noen fritidsbygg. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesmønster og 

bygningsutforming – området bærer preg av å være utbygget over tid 
(selvgrodd). Ulike deler av området har sin egen karakter. Ut mot sundet 
er områdets karakter sterkt preget av kontakten med sjøen og de mange, 
mindre brygger og båthus/sjøboder/badehus. 
Firemannsboliger og lavblokken ligger samlet i et eget felt. 

- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til veier 
og terreng / kystlinje. Nord for Konglungveien ligger bebyggelsen 
relativt tett opp til Gamle Konglungvei og tilbaketrukket i forhold til 
Konglungveien. 

- Hovedsakelig saltak. 
En god del eldre og verneverdig bebyggelse som i stor grad består av 
enklere bygningsvolumer, til dels med ark.  
Øvrig bebyggelse består i større grad av sammensatte volumer, ark / 
takoppløft forekommer. 

 
Lav tetthet. 
Flere store eiendommer, både bebygde og ubebygde. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i områder med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 5 Konglungen” og ”Område 6 Løkenes, 
Vettre, Åby”). 
Et eldre veifar går gjennom og langs området. 
 
Nordøstgående åsrygg med en del skog utgjør et viktig landskapselement og 
har også betydning for området sett fra sjøen. Strandsone.  
Nærhet til Spiradammen med viktig biologisk mangfold: (salamander). 
Rik natur med flere sjeldne arter. Viktig biologisk mangfold: Kalkrike 
strandberg- kalkfuruskog, blomstereng. Steinstrand. 
Svært viktig viltområde: oppholdsområde for rådyr. Rikt fugleliv.  
Området har betydning for friluftsliv. 
 
Evt. fortetting forutsettes avklart i forbindelse med igangsatt 
reguleringsarbeid. 
 

Område BV 17 
 
Konglungen (øya). 
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- Eneboliger, innslag av en tomannsbolig samt noen fritidsbygg. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesmønster og 

bygningsutforming – området bærer preg av å være utbygget over tid 
(selvgrodd). Områdets karakter er sterkt preget av kontakten med sjøen 
og de mange, mindre brygger og båthus/sjøboder/badehus. Disse ligger 
hovedsakelig inn mot sundet og til bukta mot nordøst. 

- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til veier 
og terreng / kystlinje. 

- Hovedsakelig saltak.  
En god del eldre og verneverdig bebyggelse – består i stor grad av 
enklere bygningsvolumer uten ark.  
Øvrig bebyggelse består i større grad av sammensatte volumer, hvorav 
en del har ark. 

 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 5 Konglungen”). 
 
Områder med overveiende stor betydning i grønnstruktursammenheng / for 
landskapsbildet (strandsone, eksponert). 
Naturminne: Kalkrike strandberg med fossiler.  
 
Bevaring av bygningsmiljøer og evt. fortetting forutsettes avklart i 
forbindelse med igangsatt reguleringsarbeid.  
 

Område BV 18 
 
Del av Konglungveien (mellom Slemmestadveien og Vettrebukta), del av 
L.P. Wettres vei, Kirkesletta. 
 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, innslag av et par tomannsboliger samt noen få fritidsbygg. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesmønster og 

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

landskapets hovedretning. 
- Hovedsakelig saltak, variert mht takvinkel. En del enkle - men også 

mange sammensatte volumer. En del bebyggelse har ark.  
- Reguleringsplaner fra 1954, 1986 og 1993. Noe uregulert. Varierende 

alder på bebyggelsen. En god del eldre og verneverdig bebyggelse. 
 

Lav/middels tetthet. 
To – tre ubebygde eiendommer. Reguleringsplan fra 146c fra 1993 viser om 
lag 23 regulerte, ubebygde parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Et eldre veifar går langs området i sør,  
 
Nordøstgående åsrygg med en del trevegetasjon/skog, som samlet danner et 
viktig landskapselement. Området grenser til og danner vegg i 
kulturlandskapet ved Vettre gård. 
Rik natur. Omfatter viktig biologisk mangfold: rasmark, berg og kantkratt - 
velutviklete mosevegger. BV 18 
Svært viktig område for vilt: oppholdsområde rådyr. Rikt fugleliv.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Ved en fortetting er det viktig å bevare åsryggens silhuett, høydedragets 
grønne preg og randvegetasjon ut mot kulturlandskapet. 
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Område BV 19 
 
Aspelundfaret. 
 

 
 
- Eneboliger, innslag av en fritidsbolig. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 

veier. 
- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming – området bærer 

preg av å være utbygget over tid.  
Hovedsakelig saltak, innslag av ark/takoppløft på enkelte bygninger. 

- Reguleringsplaner fra 1961 og 1982. 
 
Lav / middels tetthet. Om lag 4 regulerte, ubebygde parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. Deler av 
området inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 6 
Løkenes, Vettre, Åby”). 
Et veifar fra før reformatorisk tid går gjennom området. 
 
Området grenser til viktig kulturlandskap. 
Nordøstre del utgjør del av grøntdrag ved Vettre skole. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
Støyskjerm langs Slemmestadveien hemmer kaldluftsdrenering fra vest. 
 
Ved en fortetting er forholdet til grøntdraget vurderes, og det er viktig å 
bevare randvegetasjon ut mot kulturlandskapet. 

Område BV 20 
 
Del av Skytterveien, Vabråten, Åbyfaret, Ridderkleiva, Kjøiaveien, 
Bleikerkollen, Granbakken, Krillåsjordet, del av J.R. Wilhelmsens vei, del av 
Krillåsveien, del av Vettrekollen, Vettrelia. 
 

 
 

 

 

 
Skytterveien 4-34 

 
- Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, firemannsboliger. 

BV 20 - Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 
bygningsutforming, men med mange, svært enhetlige, feltutbygde 
delområder. Noen av delområdene har en klar avgrensning mot 
tilliggende områder. De ulike boligtyper er i stor grad samlet i mindre 
delområder. BV 23 

- Hvert delområde har sine typiske ordensprinsipper, bebyggelsesstruktur 
og enhetlige bygningsutforming. 

- Generelt trekk ved store deler av området er: 
Stående kledning (trepanel), mørkere farger, slak takvinkel eller flate tak, 
ingen ark / takoppløft, tydelig bebyggelsesmønster mht plassering av 
bygningene og mht at bygningstyper med lik utforming ligger samlet. 
Tomannsboligene er oftest i to etasjer, eneboliger er i en etasje – ofte 
med underetasje.  

BV 20 

- Reguleringsplaner fra 1937, 1961, 1962, 1964, 1968, 1969 og 1974. 
Enkelte mindre arealer er uregulert. I all hovedsak utbygd 1960-tallet og 
til dels 1970-tallet. 

 
Unntak: 
Rekkehusområdet Nedre Bleiker (Ridderkleiva 52 – 58): 

 
- Rekkehus 
- En etasje + loftsetasje. Brattere takvinkel / innredet loft. Takoppløft. 
- Regulert 1975, utbygd siste del av 1970-tallet. 
 
Rekkehusområdet Åbyfaret: 

 
- Delområde med klar avgrensning og tydelig bebyggelsesmønster.  
- Stramme bygningsvolum i en etasje + underetasje eller i to etasjer. 

Saltak med slak takvinkel.  
- Regulert 1979, utbygd ca. 1980. 
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Eneboligområdet ved Vabråten: 

  
- Relativt stramt tomtemønster 
- I hovedsak forskjelligartet bygningsutforming, men enkelte grupper med 

like bygninger. 
- Regulert 1979, utbygd 1980-tallet og til dels 1990-tallet. 
 
 
Relativt høy tetthet, hele området sett under ett.  
Deler av området har middels tetthet – består av relativt romslige 
eneboligeiendommer (om lag 1,5 da). Om lag tre ubebygde tomter.  
Deler av området har høy utnyttelse. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Området har flere fornminner/gravrøyser. Et eldre veifar går langs området i 
nord.  
Langs områdets avgresning i sør går et veifar fra før-reformatorisk tid. 
Området har flere delområder med særegen og enhetlig karakter, og som er 
gode eksempler på kulturminner fra vår tid. Dette gjelder blant annet 
tomannboligene langs Skytterveien (Skytterveien 4 – 34), som er tegnet av 
arkitektene Sæther og Gythfeldt. 
 
Landskapet utgjør et høydedrag med flere mindre koller. 
Området grenser i sør opp til område med stor betydning i 
grønnstruktursammenheng, (Blakstadelva og Åbydammen – områder med 
viktig biologisk mangfold). 
Grenser i nord til Einedammen (med viktig biologisk mangfold). Bratt, grønn 
skråning ned mot dammen. 
Området inneholder eksponerte, bratte skråninger og omfatter store grønne 
arealer som er regulert til friområder. 
Det planlegges turvei mellom Slemmestadveien og Røykenveien langs 
Askerelva. 
Arealer langs Slemmestadveien støyutsatt, til dels svært støyutsatt. 
 
Område egner seg i hovedsak ikke til videre fortetting, spesielt dreier dette 
seg om de enhetlige feltutbygde delområdene. Eventuelle tiltak / tilbygg må 
skje i tråd med delområdets karakter. 
Deler av området anses å ha bevaringsverdi. Dette gjelder spesielt 
Skytterveien 4-34. 
 

Område BV 21 
 
Hvileskrenten / Vettrekollen.  
 
 
 

 

 
 
- Eneboliger, en tomannsbolig, lavblokker / flerfamiliehus (”byvilla”). 
- Feltutbygd område. 
- Bygningene er i hovedsak plassert i gruppe / i ring rundt et tun med to 

lavblokker på åskanten i sørøst. 
- Enhetlig utforming (med unntak av tomannsboligen), hvitmalte trehus 

med smårutede vinduer, gråsvart takstein, siste del 1990-tallet 
- eneboliger: bebyggelse i en etasje + loftsetasje, underetasje ved skrått 
terreng, valmtak med ark og takoppløft,  
– lavblokker har hhv. 6 og 8 leiligheter: 3 boligplan + parkeringskjeller, 
eksteriørmessig framstår bebyggelsen i hovedsak som to etasjer + større 
loftsetasje, saltak, flere arker pr takflate. 

- Regulert 1993. Utbygd siste del av 1990-tallet. 
 
Høy tetthet. 
 
Et eldre veifar går langs området i nordøst. 
 
Komplett område. 
Evt. tiltak / tilbygg i bør skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter. 
 

Område BV 22 
 
Hvile. Slettegata, mellom Langenga og Slemmestadveien. 
 

 
 

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

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

landskapets hovedretning. 
- Hovedsakelig saltak, men også innslag av valmtak. Innslag av ark / 

takoppløft. 
- Reguleringsplan fra 1978. Mindre uregulert del. Varierende alder på 

bebyggelsen, en del eldre bygninger. 
 
Middels tetthet. 
En litt romslig eiendom. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
Område for kaldluftsdrenering / kaldluftsstagnasjon. 
Kombinasjon forurensning fra vei og kaldluftstagnasjon kan medføre uheldig 
lokalklima. 
 
Støy- og lokalklimaforhold gjør at området ikke egner seg for videre 
fortetting. 
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Område BV 23 
 
Område mellom Skytterveien og J.R. Wilhelmsens vei. 
Del av J.R. Wilhelmsens vei, del av Krillåsveien, del av Vettrekollen, 
 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, noen få tomannsboliger. 
- Bebyggelsen ligger i hovedsak langs med terreng / vei, med relativt lik 

avstand til vei. 
- Hovedsakelig enkle bygningsvolum i en etasje - mange også med 

underetasje.  Hovedsakelig saltak med slak takvinkel. Et par - tre 
enkeltstående innslag av ark / takoppløft. Hovedsakelig mørkere farger. 

 
Middels tetthet. 
Et par ubebygde tomter. Noen litt romslige tomter (1,5 – 2 da). 
 
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng / for 
landskapsbildet (del av større høydedrag). 
 

Område BV 24 
 
Del av Krillåsveien ved Slemmestadveien. 
 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, et par tomannsboliger. 
- Lite og noe sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur 

og bygningsutforming, bygd ut over tid. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 

landskapets hovedretning. 
- Hovedsakelig saltak, men også innslag av valmtak. Innslag av ark / 

takoppløft. 
- Uregulert område. 
 
Middels tetthet. 
Et par - tre ubebygde eiendommer. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
 
Mindre kolle med grønne skråninger ut mot Slemmestadveien. 
 
Delvis støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
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