


Område BH 1 
 
Bondibroen / Damveien.  
 

 
 

 
 
- Lite område ved foliefabrikken (Kapsel´n), der en stor del av bygningene 

er eldre bygninger (registrerte kulturminner). 
- Eneboliger, tomannsboliger, en bygning med flere boenheter. 
- Eldre bygninger er hovedsakelig små enkle volum i 1 ½ etasje og har 

hovedsakelig saltak. 
- Nyere bygninger har større grunnflate, er hovedsakelig i en etasje + loft 

og har saltak.  
- Innslag av ark på enkelte av bygningene. 
- Reguleringsplan fra 1984 nord for elva. Uregulert sør for elva. 

Varierende alder på bebyggelsen, mange eldre bygninger. 
 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 27 Foliefablikken, Bondibroen”). 
Området ligger vest for Røykenveien som er et eldre veifar. 
 
Området ligger nær opptil Bondivann og Blakstadelva – områder med viktig 
biologisk mangfold. Regulert friområde langs nordsiden av Blakstadelva. 
Viktig viltområde – oppholdsområde rådyr.  
 
Støyutsatt fra vei. 
Omfattes delvis av stagnasjonssone for kaldluft. Område for 
kaldluftsdrenering. 
 
Størrelsen begrenser utviklingspotensialet. 
Området har kulturhistorisk verdi og ligger i nær tilknytning til 
naturområdene langs Bondivann og Blakstadelva. Med bakgrunn i dette 
ligger det ikke til rette for videre fortetting / utbygging av området. 

Område BH 2 
 
Tollefsløkka, del av Skytterveien, del av Myrabakken, del av Gamle 
Bleikervei. 
 

 
 

 
 
- Område med enhetlig karakter, både når det gjelder bebyggelsesstruktur 

og bygningsutforming. Utbygd slutten av 1960-tallet / 1970-tallet. 
 
- Eneboliger, innslag av noen få tomannsboliger (med samlet beliggenhet). 
- Tydelig bebyggelsesmønster - følger hovedsakelig reguleringsplan. 

Bygningene er i stor grad plassert med lik avstand til vei og med 
møneretning langs med terreng. Til dels er de plassert parallelt / 
vinkelrett i forhold til vei, men det er også grupper av bygninger som har 
en skråstilt plassering i forhold til vei.  

Bygningstyper med lik utforming ligger til dels samlet. De ulike 
hustypene beliggenhet har utgangspunkt i terreng / topografi. 
De relativt romslige tomtene gjør at deler av området har en relativt 
”grønn” karakter. 

- Enkle, avlange hovedvolumer i en etasje, underetasje ved skrått terreng. 
Saltak, innslag av valmtak (gjelder én bygningstype), slak takvinkel. 
Ingen arker / takoppløft (et par unntak). 
Trehus med hovedsakelig mørkere farger og nøktern utforming / 
detaljering. 

- Regulert 1964, utbygd på 1970-tallet. 
 
Middels / høy tetthet. 
Ingen ubebygde parseller / tomter. Relativt romslige eneboligeiendommer, 1 
– 1,5 da. 
 
Området ligger inntil Risenga med grøntanlegg og anlegg for idrett etc. 
Friområdene på Risenga og grøntdragene langs Blakstadelva utgjør et 
sammenhengende grøntdrag, forbundet med korridorer / turveier langs 
områdets avgrensning mot øst og sør.  
Øst- sørøstvendt, hellende terreng. Brattere partier i området rundt 
Myrabakken og øst for Skytterveien. Mindre kolle nord for Myrabakken.  
 
Ferdig utbygd område. 
Ved eventuelle tiltak / tilbygg er det viktig å opprettholde områdets / 
bebyggelsens karakter. Det ligger ikke til rette for nye frittliggende bolighus, 
da dette vil bryte med områdets struktur og karakter. 
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Område BH 3 
 
Område ved Bondi. Del av Idunns vei, del av Gamle Bleikervei, Sarahaugen, 
del av Myrabakken. 
 

 
 
- Sammensatt område når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. Området er todelt der hvert delområde har noe 
forskjellig karakter / struktur. 

 

  
Sørvendt delområde ved Sarahaugen / Gamle Bleikervei  

- Eneboliger, en tomannsbolig. 
- Delområdet bærer preg av å være utbygd over tid og inneholder en del 

eldre bebyggelse. Området har en relativt åpen karakter, men et noe 
mindre tydelig bebyggelsesmønster, selv om bebyggelsen i stor grad er 
plassert parallelt / vinkelrett i forhold til terreng / skråning. 
Blandet bygningsutforming. En del eldre bebyggelse (1800-tallet – første 
halvdel 1900-tallet), som i stor grad består av relativt enkle 
bygningsvolum i 1 ½ -2 etasjer og med liten grunnflate. Nyere 
bebyggelse har større grunnflate og er i en etasje + evt. underetasje og 
eller loftsetasje. Saltak, enkeltinnslag av valmtak og halvvalm. Enkelte 
innslag av ark / takoppløft. 

- Regulert 1973 

 

Delområde ved Idunns vei: 
- Eneboliger, leilighetsbygg (omsorgsboliger), innslag av et lite rekkehus. 
- Delområdet er utbygd i senere tid. 
- Tydeligere bebyggelsesmønster - bebyggelsen er plassert parallelt / 

vinkelrett i forhold til veier, langs med terreng. Omsorgsboliger plassert i 
tun / ”hestesko”. 
Bebyggelse fra 1970-tallet er i en etasje + underetasje, saltak, slak 
takvinkel, ingen ark / takoppløft, mørkere farger. Innslag av bebyggelse 
fra seneste tiår, denne er hovedsakelig i en etasje + underetasje og loft og 
har saltak med brattere takvinkel. 

- Reguleringsplan fra 1987, men mye av bebyggelsen er oppført før dette 
(i hovedsak på 1970-tallet). 

 
Middels / høy tetthet. 
Området til Idunns vei, middels romslige tomter (hovedtyngde på om lag 1,4 
da). 
Et par ubebygde, regulerte parseller / tomter. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Området ligger øst for Røykenveien som er et eldre veifar. 
 
Området ligger inntil Risenga med grøntområder og anlegg for idrett etc.  
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng (regulert 
grønnkorridor / turvei gjennom området). 
 
Arealer langs Røykenveien støyutsatt, til dels svært støyutsatt. 
 

Område BH 4 
 
Bondilia. 
 
 
 

 
 

BH 3 

 
- Eneboliger, en tomannsbolig. 
- Røykenveien utgjør overordnet strukturerende element, bebyggelsen 

ligger parallelt med veien. 
- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming, området bærer 

preg av å være utbygget over tid.  
Hovedsakelig enkle volumer med saltak. 

- Uregulert område. 
 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Området ligger vest for Røykenveien som er et eldre veifar. Vest for området, 
langs Bondivatn, går en eldre veifarkorridor. 
 
Grenser til grøntdrag med turvei, og gangbro over Bondivann. En markert, 
grønn skråning ned mot Bondivann. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Størrelsen begrenser utviklingspotensialet. 
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Område BH 5 
 
Nedre Bleiker, Bleikervangen. 
 
 
 

 

 

 
- Område som består av fire enhetlige, feltutbygde delområder. 
 

 
 

 

 

Delområde nordvest (Bleikeråsen 2-28): 
- Karakteristisk og enhetlig område. 
- Rekkehus.  
- Tydelig bebyggelsesstruktur. Felles P-anlegg. 
- Bebyggelsen består av pulttaksvolumer med svært slak takvinkel. 

Bebyggelsen er i en etasje + underetasje og har en karakteristisk lys 
betongskive mellom boenhetene. For øvrig består fasadene av tre med 
mørk farge.  
Bebyggelsens utforming skiller seg ut i forhold til øvrig 
rekkehusbebyggelse fra samme periode.  
Bebyggelsens beliggenhet og karakter bidrar til områdets identitet. 

- Reguleringsplan fra 1971, utbygd i perioden 1971-1973. 

 

Delområde nordøst (Bleikeråsen 30-78): 
- Karakteristisk og enhetlig område. 
- Rekkehus.  
- Tydelig bebyggelsesstruktur. Felles P-anlegg. 
- Bebyggelsen består av saltaksvolumer i to etasjer. Den enkelte enhet 

ligger forskjøvet i forhold til neste enhet - både horisontal og vertikalt. 
Hovedsakelig mørkere farger. 

- Regulert 1971, utbygd tidlig på 1970-tallet. 
 

Delområde sør for Bleikeråsen ved Morellveien: 
- Karakteristisk og enhetlig område. 
- Rekkehus 
- Husrekkene er plassert parallelt med hverandre - på tvers av vei. Felles 

P-anlegg. 
- Hovedvolumer i to etasjer med saltak. Trehus med mørk rødfarge. 
- Regulert 1979, utbygd på 1980-tallet. 

 

- Delområde Bleikervangen: 
- Felt med seniorboliger. 
- Lavblokker. 
- Bygningene ligger parallelt med Bleikerveien i to rekker bak hverandre 

og rammer inn fellesarealer i midten. 
Parkering hovedsakelig i kjeller. 

- Toetasjes saltaksvolumer. Atkomst via svalgang. Fasader av tre med lyse 
farger (gul). 

- Regulert 1995, utbygd siste del av 1990-tallet. 
 

Relativt høy tetthet. 
 
Delområde nordvest er en god representant for kulturminner fra vår tid. Feltet 
er planlagt og tegnet av arkitekt Finn Leborg, som har planlagt og tegnet 
mange felt i Asker. 
 
Tilliggende arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng. 
 
Komplette områder. 
For evt. tiltak / tilbygg bør det utarbeides retningslinjer / kreves egen plan.  
Delområde nordvest anses å ha bevaringsverdi. 
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Område BH 6 
 
Humlestien, Ospestien, Lindløkka, Hasselstien, Apalstien, del av 
Morellveien. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
- Stort feltutbygd og enhetlig område på Bleikeråsen, utbygd etter 1975.  
- Rekkehus. Innslag av noen få eneboliger, et par tomannsboliger og en 

barnehage. 
- Lineær bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen er i hovedsak plassert på / 

langs med åskanten, og består av to til tre parallelle rekker. 
Høydemessig er bebyggelsen i hovedsak plassert slik at man fra øverste 
etasje i bakenforliggende rekke kan se over bebyggelsen foran. 

- Rekkehusene har en enhetlig bygningsutforming, den enkelte 
rekkehusbygning har enten mørk brun, rød eller lys farge (grå / beige). 

- Større delområde i vest: 
Karakteristisk rekkehusbebyggelse i to etasjer eller en etasje + 
underetasje. Flate tak. En del senere tilbygg hovedsakelig i en etasje. 

- Lite delområde i øst: 
Karakteristisk rekkehusbebyggelse med flate tak i en etasje. 

- Øvrig rekkehusbebyggelse: 
Enkle saltaksvolum i to etasjer eller en etasje + underetasje. Stedvis er 
enhetene forskjøvet i forhold til hverandre - horisontalt eller vertikalt i 
forhold til terreng. 

- Reguleringsplan fra 1975, påfølgende utbygging. 
 
Foruten barnehagen og den frittliggende småhusbebyggelsen består området 
eiendomsmessig av én eiendom med over 300 seksjoner – rekkehusene. 
Denne eiendommen er på over 140 da, og strekker seg til dels ut i LNF-
område. 
 
Høy tetthet. 
 
Deler av eldre veifar ligger i den sørøstvendte åssiden.  

BH 6  
Bebyggelsen ligger på et større høydedrag på nordsiden av Langenga. Den 
bratte, skogkledde skråningen ned mot Langenga er et viktig 
landskapselement og et område med viktig biologisk mangfold (kalkskog 
m.m. – svært viktig).  
 
Komplett område. 
For evt. tiltak / tilbygg bør det utarbeides felles retningslinjer / kreves egen 
plan. Viktig å beholde bygningenes høyde pga siktlinjer - det må ikke tillates 
påbygg på rekkehusene som har flate tak og for rekkehus med saltak må det 
ikke tillates løfting av taket. 
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Område BH 7 
 
Lite område på hver side av Bleikeråsen (veien) ovenfor Leanglia. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er hovedsakelig plasser langs med terreng / li. 
- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming. 

Hovedsakelig saltak. 
- Vestre del regulert 1937, østre del uregulert. Varierende alder på 

bebyggelsen. 
 
Relativt lav tetthet. 
Området inneholder tre større eiendommer på 2,7 – 4,5 da, i tillegg kommer 
tre ubebygde tomter. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Langs området i nordøst ligger deler av et eldre veifar. 
 
Området ligger eksponert og grenser til viktige grøntdrag med stort biologisk 
mangfold (rik kalkfuruskog mm). 
Relativt bratt, skogkledd, sørøstvendt skråning ved Bleikeråsen. 
 
Ved en fortetting er det viktig å vurdere områdets eksponerte beliggenhet og 
det er viktig å avsette arealer som forbinder grøntdragene i sørvest med 
grøntdragene i nordøst.

Område BH 8 
 
Leanglia. 
 

 
 

 
- Rekkehus. 
- Lineær bebyggelsesstruktur. Fire stramme bygninger ligger etter 

hverandre rundt kollen. Bygningene ligger oppe i en ellers grønn og bratt 
skråning, på en eksponert måte. 

- Særegen bygningsutforming. 
Boligdelen er i en etasje + underetasje, og ligger på et lokk over 
gjennomgående atkomstvei / parkering. Tilnærmet flate tak. Synlige 
betongskiver med skråskåret front mellom enhetene / balkongene, ut mot 
utsikten.  

- Regulert 1982. Påfølgende utbygging. 
 
Høy tetthet. 
 
Området grenser til viktige grøntdrag med stort biologisk mangfold (rik 
kalkfuruskog mm). Området er svært eksponert. Bebyggelsen ligger som et 
markant sammenhengende bånd midt i en stor, skogkledd skråning. 
Skråningen danner avslutningen av et større høydedrag og vender ut mot 
Leangbukta.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område.

Område BH 9 
 
Øvre Bleiker. Kalkfjellet, del av Bleikeråsen. 
 

 

BH 7 BH 9 

 
- Område utbygd på 1970-tallet, og som inneholder enhetlige delområder. 
- Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus. 
- Lineær bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen er i all hovedsak plassert langs 

med terreng / kolle / landskapsrygg. 
 

- Rekkehus i vestre del av området (Bleikeråsen 128-164): 
Stramme volum med tilnærmet flatt saltak. Vestre rekkehus i er i to 
etasjer + underetasje (p-kjeller). De to andre rekkehus har en 
karakteristisk utforming – annenhver enhet er i to etasjer, annenhver 
enhet er i en etasje, og alle enhetene har underetasje.  
Fasader med trepanel i mørke farger til dels kombinert med synlige 
betongskiver. Regulert 1974. 

 

 

 

- Rekkehus Kalkfjellet:  
Fire enkle saltaksvolum med karakteristisk utforming. To etasjer + 
underetasje, der første etasje ligger delvis under bakken. Inngang ligger 
på halvplan mellom 1. og 2. etasje. Fire enheter i hvert rekkehus. Slak 
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takvinkel. Fasader i mørkere farger, der hvert rekkehus har sin farge. 
Regulert 1968. 

 

 
- Rekkehus / tomannsboliger til Bleikeråsen:  

Saltaksvolum med karakteristisk utforming. To etasjer + kjeller, der 
første etasje ligger delvis under bakken. Inngang ligger på halvplan 
mellom 1. og 2. etasje. Slak takvinkel. Det enkelte rekkehuset har enten 
mørk brun, rød eller lys farge (grå / beige). En del senere påbygg. 
Regulert 1968. 

 

 
- Øvrig bebyggelse: 

Hovedsakelig lav / dempet eneboligbebyggelse i en etasje + underetasje, 
og saltak / valmtak med slak takvinkel eller flate tak. Hovedsakelig 
mørkere, dempede farger. Regulert 1968. 

 
Relativt høy tetthet, området sett under ett. 
Eneboligtomtene er hovedsak på 1 – 1,4 da. Ingen ubebygde parseller / 
tomter. Relativt romslige eneboligeiendommer, 1 – 1,5 da. 
 
Delområdet i vest, Bleikeråsen 128-164, er et særegent og godt eksempel på 
boligbebyggelse/byggeskikk fra 1970-tallet. Bebyggelsen er tegnet av 
arkitekt Christian Malon og er en god representant for kulturminner fra vår 
tid. 
 
Området ligger oppe på et høydedrag (Leangkollen) og grenser til bratte, 
grønne skråninger i nord mot Bårdsruddammen (med viktig biologisk 
mangfold- edelløvskog, urskog) og i øst mot Leangbukta. 
 
Komplett område.  
Deler av området anses å ha bevaringsverdi. Dette gjelder spesielt 
bebyggelsen i Bleikeråsen 128-164. 

Område BH 10 
 
Peder Blegers vei, del av Bleikeråsen. 
 

 
 

 

 

BH 10 
 
- Eneboliger. Innslag av noen få tomannsboliger – stort sett med samlet 

beliggenhet, og et par fritidsbygg. 
- Bebyggelsen er hovedsakelig plassert i henhold til regulering, nærmere 

bestemt i forhold til vei / terreng, hovedsakelig langs med terreng / koter. 
Men i Peder Blegers vei ligger en liten gruppe hus på tvers av bratt 
terreng og med til dels stor gesimshøyde (tilsvarende tre - fire etasjer) på 
bygningenes nedside. 

- Noe sammensatt område når det gjelder bygningsutforming, men i 
relativ store deler av området er bebyggelsen relativt enhetlig med 
hovedsakelig enkle saltaksvolum i en etasje + underetasje og slak 
takvinkel. 

- Reguleringsplaner fra 1968, 1974. Mindre deler omfattes av planer fra 
1979 og 1980 eller er uregulert. I stor grad utbygd på 1970-tallet. 

 
Relativt høy tetthet. 
En regulert, ubebygd eiendom, et par uregulerte, ubebygde eiendommer. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
 
Nordre del av området ligger på toppen av en markert landskapsrygg. 
Regulerte friområder i området. 
 
Komplett område med unntak av den regulerte, ubebygde eiendommen.  
For de uregulerte, ubebygde eiendommene forutsettes egen regulering før 
evt. fortetting. 
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Område BH 11 
 
Dalebakken / Leangbukta. Lagdalen. 
 

 
 

 
 
- Lite område med relativt klar avgrensning, der et større delområde er 

feltutbygd.  
- Bebyggelsen er plassert gruppevis, langs med terreng, med møneretning 

langs med kotene. 
 

Feltutbygd svært, enhetlig delområde med firemannsboliger: 
- Sammensatte saltaksvolumer i en etasje + loft samt underetasje. Bratt 

takvinkel. Enhetlig fargebruk - en gruppe røde bygninger, en gruppe 
gule.  

- Regulert 1985 
 

Øvrig bebyggelse: 
- Eneboliger, ett leilighetsbygg.  
- Sammensatt når det gjelder bygningsutforming. Inneholder eldre 

bygninger.  
- Omfattes delvis av reguleringsplan fra 1991. 
 
Relativt høy tetthet. 
 

Området omfatter registrerte kulturminner. Disse inngår i et område med 
stort kulturhistorisk innhold (”Område 4 Leangen, Bårdsrud, Teigen, 
Båstad”). Gjennom området går et veifar fra før-reformatorisk tid. 
 
Grenser til arealer med betydning i grønnstruktursammenheng 
(Bårdsruddammen, bekkefar, skogkledde skråninger – områder med viktig 
biologisk mangfold). 
Området utgjør en del av et større grøntdrag som danner et helhetlig, 
terrassert landskap der terrenget flater seg ut ved Bårdsruddammen og danner 
et salgs amfi. Grøntdraget utgjør et viktig nærfriluftsområde.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
Område for kaldluftsdrenering. Antatt kaldluftsstagnasjon. 
 
Relativt komplett område. 
 

Område BH 12 
 
Bleikerfaret. 
 

 

BH 12 

 
- Karakteristisk og enhetlig, feltutbygd område med rekkehus og 

”kjedede” tomannsboliger.  
- Lineær bebyggelsesstruktur.  

Rekkehusene har stram hovedform som faller slakt med terrenget langs 
med atkomstveien.  
Tomannsboligene ligger på tvers av atkomstveiens sløyfe innerst i 
området og henvender seg ut mot det åpne landskapsrommet i nordøst. 
Den enkelte tomannsboligen ligger kraftig forskjøvet horisontalt i 
forhold til neste tomannsbolig – hvilket skaper halvprivate 
inngangspartier. 

- Regulert 1967. Utbygd i perioden 1967-1970. 
 

- Rekkehusene:  
Karakteristisk utforming. To etasjer der første etasje ligger delvis under 
bakken. Inngang ligger på halvplan mellom 1. og 2. etasje. Tilnærmet 
flatt tak, men med svakt fall langs med hele rekkehuset. Ett svært langt 
rekkehus - som har rød farge, ett kortere rekkehus – som har lys farge 
(grå / beige). Knapp / karakteristisk detaljering / vindussetting. 
Karakteristisk er også det langstrakte garasjeanlegget som ligger parallelt 
med det lengste rekkehuset. 

Mars 2006 68



 

 
 

 
- Tomannsboligene: 

Svært karakteristisk bygningsutforming. Toetasjes hovedvolum med 
enetasjes mellombygg, + underetasje. Tilnærmet flatt pulttak, knapp 
detaljering, mørke farger. 

 
Høy tetthet. 
 
Områdets særegne utforming gjør det til en verdifull representant for 
kulturminner fra vår tid.  Det lange rekkehuset skal i sin tid ha vært Norges 
lengste bolighus. Feltet er planlagt og tegnet av arkitekt Odd Østbye. 
 
Området grenser til større sammenhengende grøntdrag – områder med viktig 
biologisk mangfold (rik edelløvskog). 
Området omfatter en eksponert kolle som ligger øverst i daldraget med 
Bårdsruddammen.  
 
Komplett område hvor det er viktig å bevare områdets særegne karakter.  
Området anses å ha stor bevaringsverdi. 
 

Område BH 13 
 
Østre del av Bleikerhaugen. 
 

 
 

 

 

 
- Todelt område, der den ene delen utgjør en relativt stor del. Dette 

delområdet ligger langs vei / landskapsrygg i nord – nordøst, og har en 
enhetlig karakter.  

- Eneboliger, enkelte tomannsboliger – til dels med samlet beliggenhet, ett 
rekkehus. 

- Bebyggelsen er plassert langs med vei/terreng, bebyggelsen som ligger 
til Bleikerhaugen (veien) har relativt lik avstand til vei. 

BH 13 - Bebyggelsen i det enhetlige delområde i nord - nordøst:  
Dempet/lav bebyggelse. Saltak med slak takvinkel eller flate tak. 
Relativt stramme/enkle volum i en etasje, saltaksvolumer har underetasje 
ved skrånende terreng, mens bygninger med flate tak er i hovedsak uten 
underetasje. I hovedsak mørkere/dempede farger.  
Regulert 1965, og er med unntak av en eldre eiendom, utbygd siste 
halvdel 1960-tallet og 1970-tallet 

- Delområde i sør er mer sammensatt når det gjelder utforming.  
Regulert 1996, og er med unntak av et par bolighus utbygd etter dette. 

 
Middels / høy tetthet.  
Ingen ubebygde parseller / tomter.  En god del relativt romslige eiendommer, 
1 – 2 da. Flere av disse romslige eiendommene ligger i nordre del av området 
nord for Bleikerhaugen, bebyggelsen er plassert oppe ved veien – mens 
ubebygd del av den enkelte tomt strekker seg ut i nordvendt, hellende, grønn 
skråning og er lite tilgjengelig. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Terrenget utgjør en mindre, nordøstvendt rygg. Grønn / vegetasjonskledd 
nordvendt skråning mot Bondibråten / Daletoppen – områder med viktig 
biologisk mangfold (rik edelløvskog). 
 
Komplett område. Svært begrenset fortettingspotensiale da ubebygde deler av 
området i stor grad dreier seg om friareal eller grønne skråninger som er av 
betydning for grønnstrukturen. Langs Bleikerhaugen er tomte- og 
bebyggelsesstrukturen av en slik karakter at den ikke er egnet for nye 
frittliggende boenheter. 
Evt. tiltak / tilbygg i det enhetlige delområdet må skje i tråd med områdets / 
bebyggelsens karakter. 
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Område BH 14 
 
Vestre del av Bleikerhaugen. 
 

 
 

 
 

 

  
 
- Eneboliger, innslag av noen få tomannsboliger / kjedede eneboliger i 

områdets ytterkant. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- Terreng og veinett er i hovedsak førende for bygningenes plassering 
- Hovedsakelig saltaksvolumer.  

Området inneholder en god del eldre bygninger – flere av disse er i 1 ½ 
etasje og har bratte tak. Den eldre bebyggelsen setter sitt preg på 
området, spesielt vestre deler av området. 

- Ca 2/3 av området ble tidlig regulert, hhv. 1923 og 1937. Planer fra 
1975, 1990 og 2001 har senere kommet til og delvis erstattet plan fra 
1937. Varierende alder på bebyggelsen. 

 
Middels tetthet området sett under ett. 
Deler av området har høy tetthet, andre deler har lav tetthet. 

Et par større eiendommer, 5 – 6 da. En god del relativt romslige eiendommer, 
1 – 2 da.  
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
Gjennom og langs området går et veifar fra før-reformatorisk tid. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng (mindre 
korridorer/turveier). 
Grønn / vegetasjonskledd nordvendt skråning mot Bondibråten / Olleveien. 
En god del av området for øvrig, har også et utpreget grønt preg, spesielt 
gjelder dette de romsligere eiendommene. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Ved en videre utvikling i området er det viktig å ta vare på områdets grønne 
preg. 
 

Område BH 15 
 
Risengveien, Leikvollveien. 
 

 

BH 14 

 

 

 
 
- Eneboliger, enkeltstående tomannsboliger og et par mindre rekkehus. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
Delområde i Leikvollveien har et mer tydelig bebyggelsesmønster, 
bygningene er i hovedsak plassert med samme retning og langs med 
terreng. 
For øvrig er terreng og veinett i hovedsak førende for bygningenes 
plassering. 

- Enkelte 1920/1930-talls-klassisimehus samt annen eldre bebyggelse 
(deriblant typisk bebyggelse fra 1950-tallet), dette er som regel 
bebyggelse i to etasjer.  
Rekkehus er enkle saltaksvolumer i to etasjer og har mørkere farge. 
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Øvrig bebyggelse er hovedsakelig i en etasje, noen med underetasje og / 
eller loftsetasje. Hovedsakelig saltak, innslag av valmtak. I hovedsak 
mørkere farger. 

- Nordre og vestre del regulert 1922, nordre del omfattes i dag av 
reguleringsplan fra 1983. Sørøstre del – Leikvollveien – omfattes av plan 
fra 1971. Varierende alder på bebyggelsen. En god del eldre bebyggelse 
og noe 1970-tallsbebyggelse – spesielt i Leikvollveien. 

 
Middels tetthet. 
Noen relativt romslige eiendommer, hvorav et par på over 3 da. En ubebygd 
tomt. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Området ligger inntil Risenga med grøntområder og anlegg for idrett etc.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Krever ytterligere studier/vurderinger av enkeltobjekter. 
 

Område BH 16 
 
Bondibråten, Daletoppen.  
 

 
 

 
- Rekkehus, terrasseblokker. 
- Område med enhetlige delområder der bebyggelsen er plassert langs med 

terrengets hovedretning. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt med landskapets 

hovedretning. 
- Terrasseblokkene er i hovedsak i tre etasjer + underetasje og 

parkeringskjeller. Stramme bygningsvolum med flate tak og skrå fasade 
på terrassesiden. Fasader i tegl / betong / innslag av tre. 

- Rekkehusene ligger mellom de to delområdene med terrasseblokker. 
Rekkehusene var  
opprinnelig to etasjes bebyggelse med flate tak. Fasader i tegl / betong / 
tre – i hovedsak med mørkere farger. Senere påbygg i form av saltak / 
loftsetasje er gjennomført på store deler av rekkehusbebyggelsen. 

- Reguleringsplan fra 1975. Området er ubygd etter dette. 
 
Høy tetthet. 
 
Området ligger i et dalsøkk som strekker seg i nordøstlig retning. 
Grenser til sammenhengende grøntdrag med regulert turveiforbindelse – 
områder med viktig biologisk mangfold (rik edelløvskog). 
 
Komplette områder. 
 

Område BH 17 
 
Bondibråten, Båstadveien, Olleveien, del av Leangveien, Daletoppen, del av 
Dalebakken. 
 

 

BH 17 BH 16 

 

BH 17 

 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, en terrasseblokk, innslag av et par 

fritidsbygg. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming – området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
Området inneholder enkelte, mindre delområder med mer enhetlig preg – 
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deriblant et rekkehusområde og et delområde med tomannsboliger i 
Båstadveien. 

- Bebyggelsen er i stor grad plassert parallelt – men også til dels vinkelrett 
- i forhold til terreng / landskap. 

- Rekkehus og tomannsboliger i Båstadveien er i en etasje + underetasje 
og har saltak. Regulert 1975. 

- Terrasseblokk er i to etasjer på oversiden syv etasjer på nedsiden og har 
valmet tak og skrå fasade på terrassesiden. Regulert 1981. 

- Øvrig bebyggelse er blandet mht utforming. Hovedsakelig en etasje + 
loftsetasje og / eller underetasje. Hovedsakelig av saltak med takvinkel 
som varierer fra hus til hus. Innslag av valmtak med slak takvinkel. 
Flere innslag av eldre bebyggelse, denne er gjerne i 1 ½ -2 etasjer og har 
gjerne saltak med brattere takvinkel. 

- Østre – nordøstre deler opprinnelig regulert 1923. Området omfattes nå 
av en rekke planer fra 1955 til 2000, enkelte mindre arealer er uregulert. 
Varierende alder på bebyggelsen. 

 
Varierende tetthet. 
4 – 5 ubebygde tomter. En del romslige eiendommer, hvorav et par – tre på 4 
– 5 da. En stor eiendom på nærmere 20 da (Øvre Båstad). 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Eldre veifar går gjennom området. Et av dem er fra før-reformatorisk tid. 
 
Flere koller og rygger i terrenget.  
Innslag av regulerte grøntområder / nærfriluftsområder. 

Område BH 18 
 
Haldenveien, del av Haldensvingen. 
 

 
 

 
- Område sammensatt av to enhetlige delområder. 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er plassert i grupper til atkomstvei til dels kombinert med 

felles lekeareal. 
- Vestre delområde – svært enhetlig, feltutbygd delområde utbygd 1990-

tallet og med relativt klar avgrensning: 1 ½ etasjes bygningsvolumer. 
Saltak med noe brattere takvinkel. Fasader i lysere farger. 

- Østre delområde – enhetlig område utbygd 1980-tallet: en etasje, innslag 
av underetasje. Valmtak, men også noen saltak, slak takvinkel. 

- Reguleringsplan fra 1981. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Gjennom området går et eldre veifar. 
 
Komplette områder.  
Evt. tiltak / tilbygg må skje i tråd med delområdenes karakter. 
 

Område BH 19 
 
Øvre Båstadvei, Båstad Terrasse, del av Leangveien, del av Nedre Båstadvei, 
del av Båstadryggen. 
 

 

BH 18 
BH 19 
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- Eneboliger. Innslag av noen få tomannsboliger samt to sammenkjedete 

eneboliger og en hytte. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

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

landskapets hovedretning, men enkelte husgrupper er plassert parallelt / 
vinkelrett i forhold til vei og terreng lokalt. 

- Området ved Øvre Båstadvei relativt åpent. 
- Blandet bygningsutforming.  

I all hovedsak saltak, enkelte innslag av valmtak og flate tak. Ark / 
takoppløft lite utbredt. 
Nedre Båstad eldre tun, med nyere, tilpassede bygninger i nært nabolag. 

- Reguleringsplaner fra 1923, 1978 og 1997. Varierende alder på 
bebyggelsen. En del eldre bygninger, en del 1960- / 70-talls bebyggelse. 

 
Middels tetthet. 
Om lag 6 ubebygde tomter og om lag 3 regulerte, ubebygde parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø.  
Området grenser til (østre del av området inngår i) et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 4 Leangen, Bårdsrud, Teigen, Båstad”). 
Langs området i sør går et eldre veifar. 
 
Viktig nærfriluftsområde med rik edelløvskog. Området bør undersøkes 
nærmere med hensyn til biologisk mangfold.  
Området omfattes delvis av et høydedrag og delvis av bratte, skogkledde 
skråninger. Området grenser til viktige grøntområder i sør. 
 

Område BH 20 
 
Nedre Båstad vei, Båstadryggen, del av Leangveien, Gamle Leangvei, del av 
Undelstadveien, del av Reistadjordet, Hestehagen, del av Jørnstadveien, 
Reistadhagen, del av Reistadveien. 
 

 
 

 

 

 

 

BH 20 

BH 20 

 
- Eneboliger. Innslag av kjedede eneboliger, enkelte tomannsboliger, et 

rekkehus, en hytte. 
- Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming – området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
Området inneholder også mindre delområder med enhetlig preg og høy 
tetthet – dette kan dreie seg om mindre feltutbygginger eller også 
individuelt utbygde områder.  

- Deler av området – eksempelvis Båstadryggen / Nedre Båstadvei - har en 
bebyggelsesstruktur og tomtestørrelse som medvirker til at områdets 
grønne preg blir opprettholdt. 
Andre deler av området har en mer åpen karakter (er til dels tidligere 
jordbruksarealer) med opparbeidede hager. 

- Blandet bygningsutforming, men flere delområder har bebyggelse med 
klare fellestrekk.  
Hovedsakelig saltak, innslag av valmtak og flate tak. Ark / takoppløft er 
relativt lite utbredt. 
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En del 1960- / 70-talls bebyggelse - enkle, avlange volum med dempet / 
lav beliggenhet og saltak / valmtak med slak takvinkel, alternativt flate 
tak. 
Østre del av Nedre Båstadvei har en del eldre bebyggelse med mørk 
farge – deriblant noen gamle tømmerhus.  
I skråningen ved Gamle Leangvei /  Leangveien ligger en gruppe hus 
med flate tak fra 1960- / 70-tallet. Disse er i en etasje + underetasje og er 
plassert langs med terrenget. Flere nye bolighus i nabolaget er gitt flate 
tak – dette som en tilpasning. 

- Tre større reguleringsplaner fra 1970, 1975 og 1997. I tillegg 
reguleringsplaner fra 1974,1982 og 2004, samt noe uregulert areal. 
Varierende alder på bebyggelsen, mye av bebyggelsen er fra 1970-tallet 
(til dels også fra 1980-tallet). 
Planområdet til planen fra 1997 (omfatter vestre del av området / 
Båstadryggen og heter ”Båstadområdet”), var i stor grad allerede utbygd 
da planen ble vedtatt, og planen har til hensikt å bevare en del av 
åpenheten i området. 

 
Lav/middels tetthet. 
Om lag 15 ubebygde tomter og om lag 13 regulerte, ubebygde parseller.  
Eiendomsstørrelser varierer fra relativt små til relativt romslige, enkelte opp i 
2 – 4 da. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø.  
Deler av området inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold 
(”Område 4 Leangen, Bårdsrud, Teigen, Båstad”). 
Gjennom området går veifar fra før-reformatorisk tid. 
 
Betydning for landskapsbildet/innslag av arealer med betydning i 
grønnstruktursammenheng (eksponert, korridorer/turveier). Vestre del av 
området ligger på et markert høydedrag og omfatter steile skråninger. I nord 
er dette en lang, svært markant fjellskrent ned mot Undelstad, i sør er dette 
bratte, grønne skråninger som ligger eksponert ut mot Leangbukta. Området 
omfatter bekkedrag (Hvalsbekken) ved områdets østre avgrensninger. 
Området bør undersøkes nærmere med hensyn til biologisk mangfold.  
 
Områdets randsone delvis støyutsatt fra vei. 
 
De små delområdene med høy tetthet egner seg ikke til fortetting.  
I delområder der bebyggelsen har klare fellestrekk / er utbygd som små felt 
må evt. tiltak / tilbygg skje i tråd med delområdets / bebyggelsens karakter. 
 
I delområder der det er rom for fortetting, er det viktig å vurdere 
nabobebyggelsens karakter nærmere for en best mulig innpassing av ny 
bebyggelse. 
 
Innen planen for ”Båstadområdet” er det viktig å ta vare på åpenheten og en 
bør her være varsom med fortetting utover det planen legger opp til. 
 

Område BH 21 
 
Leangjordet, Hvalsveien, ved Slemmestadveien / Hvalstrand. 
 

 
 

 
- Eneboliger. 
- To små områder som begge har en sammensatt karakter når det gjelder 

struktur og bygningsutforming. 
- Bebyggelsen til Leangjordet er plassert langs med vei og terreng – på en 

liten åsrygg. Bebyggelsen i Hvalsveien ligger til dels i forhold til terreng 
- langs med kotene. 

- Noe variert bygningsutforming. En del sammensatte bygningsvolumer. 
Saltak, innslag av valmtak. 

- Vestre del omfattes av plan fra 1976, østre del av plan fra 1994. 
 
Middels/høy tetthet. Om lag tre ubebygde eiendommer / parseller. 
 
Grenser også til friområdene ved Hvalstrand. 
Østre delområde ligger på en kolle og avgrenses av bratte, grønne skråninger.  
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Områdenes størrelse og beliggenhet inntil Slemmestadveien begrenser 
fortettingspotensialet. 
 

Område BH 22 
 
Syverstadkollen, Hvalsodden 
 

 

BH 21 

BH 21 

 

 
- Eneboliger. Innslag av en enkeltrekke med kjedede eneboliger samt tre 

enkeltstående tomannsboliger. 
- Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid – til 
dels som resultat av ulike reguleringsplaner fra forskjellige tidsperioder. 

- Bebyggelsen er i hovedtrekk plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 
veier, og i forhold til terreng lokalt – hovedsakelig langs med kotene. 

- Hovedsakelig saltak, innslag av enkelte valmtak. 
Eldre bebyggelse er i større grad relativt enkle bygningsvolum. Nyere 
bebyggelse er i større grad sammensatte bygningsvolum til dels med 
arker / takoppløft. 

- Vestre del regulert 1936. Østre deler omfattes av reguleringsplaner fra 
1980, 1993, 1994 og 2001. Varierende alder på bebyggelsen. En del 
eldre bebyggelse, spesielt i vestre del. 
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Lav/middels tetthet. 
Om lag 8 ubebygde eiendommer. 
Relativt romslige eiendommer, bl.a. flere på 2 – 4 da. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Området grenser i sør til friområdene ved Hvalstrand. 
Området ligger på et høydedrag med flere bratte, grønne skråninger, og det 
strekker seg helt ned mot sjøen. Store deler av området er svært eksponert fra 
sjøen. I nord omfattes området delvis av områder med viktig biologisk 
mangfold (rik edelløvskog, kalkskog). Området bør undersøkes nærmere med 
hensyn til biologisk mangfold. 
 
Arealer mot Slemmestadveien er støyutsatt, til dels svært støyutsatt. 
 
Fortetting i nordre del av området ivaretas av reguleringsplan (101c, vedtatt 
2001). 
Før evt. fortetting i vestre del av området – som omfattes av plan 100 (1936) 
- bør det vurderes ny regulering (området inneholder en del romslige 
eiendommer, men er støyutsatt fra Slemmestadveien) 
 

Område BH 23 
 
Del av Jørnstadveien, del av Reistadveien, Hvalskroken. 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Område sammensatt av to feltutbygde - svært enhetlige delområder, samt 

noen få individuelle eneboliger. 
 

 

 
Jørnstadfeltet: 

- Feltutbygd område, med en svært enhetlig og karakteristisk bebyggelse 
både når det gjelder bebyggelsesmønster og bygningsutforming. 
Bebyggelsesmønster og utforming medvirker til et åpent preg med 
relativt romslig hager, selv om utnyttelsen er relativt høy.  

- Tydelig bebyggelsesstruktur – i hovedsak et lineært mønster. 
Bygningene ligger tett i forhold til hverandre og tett opp til atkomstveien 
som i hovedsak er ensidig benyttet. Boligene har et relativt romslig 

hageareal på sørsiden (på motsatt side av atkomst / inngang). 
Bygningene er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til hverandre.  

- Svært enhetlig utforming. En etasjes bebyggelse med flate tak. 
Fasadenes hovedmateriale er tegl, i tillegg utgjøres fasadene av 
vindusfelt, fasadeplater og noe tre.  
Til dels en del senere tiltak, men disse har i stor grad underordnet seg 
bebyggelsens karakter og hovedtrekkene i bebyggelsesmønsteret. 

- Regulert 1963. Utbygd 1960-tallet. 
 

 

 

Delområdet Hvalskroken: 
- Bygningene er plassert i to grupper på relativt små tomter. Innen hver 

gruppe er bygningene plassert med samme retning (parallelt / vinkelrett). 
Visuelt relativt høy tetthet. 

- En etasje + loftsetasje. Saltak med relativt bratt takvinkel. Trehus med 
lysere farger.  

- Regulert 1978. Utbygd første del 1980-tallet. 
 

Øvrig bebyggelse: 
- Bygningene er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til samme retning. 

Blandet bygningsutforming. 
- Uregulert. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Jørnstadfeltet er, med sin særegne karakter, en verdifull representant for 
kulturminner fra vår tid. Feltet er planlagt og tegnet av arkitekt Jan Inge 
Hovig, som er kjent for bl.a. Ishavskatedralen i Tromsø 
 
Tilliggende arealer med betydning i grønnstruktursammenheng (Syverstad), 
området grenser til bekkedrag (Hvalsbekken) i sørvest. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. Jørnstadfeltet anses å ha stor bevaringsverdi. 
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Område BH 25 
 
Reistadlia, øvre del av Reistadjordet.  
 

 
 

 
 
- Mindre område beliggende ved E18. 
- Eneboliger, innslag av tre tomannsboliger og et flerfamiliehus (lavblokk) 
- Med unntak av liten gruppe skråstilte hus, er bygningene plassert 

parallelt / vinkelrett i forhold til vei – med noenlunde lik avstand til vei. 
- Noe blandet bygningsutforming, men i hovedsak relativt enkle 

bygningsvolum med saltak. 
- Reguleringsplan fra 1956. I tillegg omfattes mindre arealer av planer fra 

1970 og 1974. Varierende alder på bebyggelsen. En god del eldre 
bygninger. 

 
Middels tetthet. 
En ubebygd tomt. Hovedsakelig relativt romslige eiendommer, 1,5 – 2 da. 
 
Langs området i vest, går et eldre veifar. 
 
Tilliggende areal mot nordøst med betydning i grønnstruktursammenheng 
(Syverstad). 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Området ligger støyutsatt fra vei og egner seg av den grunn ikke til videre 
fortetting. 

Område BH 26 
 
Del av Hagakollen, Hagaveien, del av Undelstadveien, del av Reistadjordet. 
 

 
 

 

 

- Eneboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området inneholder i sør mindre delområder med 
mer enhetlig preg. 
Bebyggelsen er i stor grad plassert parallelt / vinkelrett i forhold til vei 
eller i forhold til terreng lokalt. 

- Relativt åpent område. 
- Noe blandet bygningsutforming.  

I all hovedsak bebyggelse fra 1970- / 80-tallet: Enkle bygningsvolum, 
hovedsakelig en etasje, underetasje ved skrånende terreng. Saltak og 
noen valmtak – hovedsakelig med slak takvinkel. Innslag av flate tak. 
Ingen ark / takoppløft. 
Bygninger fra senere tid har i større grad brattere takvinkel, innredet loft 
og ark / takoppløft. 

BH 26 

BH 25 

- Nordøstre halvdel av området uregulert. Reguleringsplaner fra 1969 og 
1977 i sørvestre halvdel. I stor grad utbygd på 1970-tallet og til dels 
1980-tallet. 

 
Relativt høy tetthet. 
En del relativt romslige eiendommer, 1 - 1,5 da. 
 
Gjennom området går veifar fra før-reformatorisk tid. 
 
Omkranser delvis Haga gård.  
Bekkefar langs områdets søndre avgrensning. BH 26 Omfatter del av karakteristisk kolle ved Haga gård. 
 
Nordre del av området er støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
Søndre del av området berøres av kaldluftsdrenering, samt antatt 
kaldluftsstagnasjon. 
 
Komplett område, egner seg ikke til fortetting pga. nærhet til bekkedrag, støy 
og tetthet. 
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Område BH 27 
 
Del av Hagakollen. 
 
 

 
 

 
 

  
 
- Eneboliger, tomannsboliger. 
- Med unntak av to tomannsboliger i sør er bygningene plassert i forhold 

til E18 og landskapets hovedretning - hovedsakelig parallelt men også 
noen vinkelett. Bygningene er plassert med relativt lik avstand til 
boligveien. 
I sørvestre del ligger en gruppe tomannsboliger med lik utforming (to 
forskjellige typer). 

- Hovedsakelig relativt enkle bygningsvolum. Hovedsakelig en etasje samt 
underetasje ved skrånende terreng. Hovedsakelig saltak med slak 
takvinkel. Innslag av flate tak (tomannsboliger). Hovedsakelig ingen ark 
/ takoppløft (ett unntak). 

- Regulert 1959. Hovedsakelig utbygd på 1960- tallet og 1970-tallet. 
 
Middels / høy tetthet. Relativt romslige eiendommer, 1 - 1,5 da. 
 
Langs området i nordøst går et veifar fra før-reformatorisk tid. 
 
Bekkedrag ved områdets sørvestre avgrensning. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 

Område BH 28 
 
Undelstad. 
Del av Undelstadveien, del av Undelstad Terrasse. 
 

 
 
- Område sammensatt av svært enhetlige delområder både når det gjelder 

bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. Hvert område har sin 
karakteristiske bebyggelse. 

- Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. 
- Regulert 1955. Mindre del i vest omfattes i dag av reguleringsplan fra 

1984. 
 

Rekkehusområde fra siste del 1950-tallet: 
- Stramt bebyggelsesmønster, fire boenheter i hvert rekkehus, 

hovedtyngden av bygningene ligger plassert i østvest-retning og skråstilt 
i forhold til vei, men det er også grupper av bygninger som ligger enten 
parallelt med eller vinkelrett på vei. Bygningene er plassert med jevn 
rytme og lik avstand til vei 

- To etasjes stramme saltaksvolumer med slak takvinkel. Ingen ark / 
takoppløft. Trehus i lysere farger. 
En del senere tilbygg, men opprinnelig hovedvolum og bebyggelsens 
karakter er likevel i stor grad i behold. 

 

BH 28 
 

BH 27 

BH 28 

Tomannsboliger og eneboliger fra første del av 1960-tallet: 
- Grupper av like typer hus med lik plassering i forhold til vei - på 

sørsiden av Undelstadveien skråstilt, en gruppe eneboliger på nordsiden 
av Undelstadveien vinkelrett på vei. Bygningene er plassert med jevn 
rytme og lik avstand til vei. 

- En etasjes bebyggelse med pulttak eller saltak. Slak takvinkel. Ingen ark 
/ takoppløft. Mørkere farger. 

 
Relativt høy tetthet. 
 
Nordøstre delområde ligger mot foten av bratt, grønn skråning i sør og 
omfatter også bratt grønn skåning ned mot Orestien.  
 
Turvei foreslått mellom Hagaveien og Undelstadlia i sti- og 
turveiutredningen.  
 
Vestre del av området er støyutsatt fra vei. 
 
Komplette områder. Viktig å bevare områdets karakter. 
For evt. tiltak / tilbygg bør det utarbeides felles retningslinjer / kreves egen 
plan. 
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Område BH 29 
 
Undelstad. 
Del av Undelstadveien, del av Undelstad Terrasse, Undelstadlia, 
Undelstadtunet, Orestien. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
- Område sammensatt av mange feltutbygde, enhetlige delområder, samt 

innslag av individuelt utbygde delområder med en relativt enhetlig 
karakter.  

- Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. 
- Innen hvert delområde, tydelig bebyggelsesmønster: 

Bebyggelsen er plassert med samme retning – parallelt / vinkelrett i 
forhold til vei eller skråstilt i forhold til vei. I all hovedsak er 
bebyggelsen plassert med lik avstand til vei. 

- Regulert 1955. Mindre deler er senere omregulert (1992, 1995 og 1998). 
- Rekkehus og tomannsboliger er i hovedsak to etasjes stramme 

saltaksvolumer med slak takvinkel. Ingen ark / takoppløft. Enhetlig 
fargebruk innen det enkelte delområdet. Utbygd siste del 1950-tallet og 
1960- tallet. 

- Eneboliger er i hovedsak bebyggelse i en etasjes og med underetasje ved 
skrånende terreng. Saltak med slak takvinkel. Innslag av et delområde 
med flate tak. Tilnærmet ingen ark / takoppløft (kun få unntak). Mørkere 
farger utbredt. Utbygd første del av 1960-tallet. 

 
Relativt høy tetthet. 
En del relativt romslige eneboligeiendommer (om lag 1,5 da) 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø.  
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Bekkedrag langs hele området avgrensning mot nord. 
 
Vestre / nordre del av område støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
Mindre del av området i nordøst berøres av kaldluftsdrenering, samt antatt 
kaldluftsstagnasjon. 
 
Komplette områder.  
Evt. tiltak / tilbygg må skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter. 
 

Område BH 30 
 
Et mindre område ved Granlien / Jørgensløkken. 
Del av Undelstadveien, del av Jørgensløkka. 
 

 

BH 29 

BH 30 

BH 29 

 

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

bygningsutforming – området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- Hovedsakelig en etasje til dels med loftsetasje og / eller underetasje. 

Saltak, innslag av valmtak. Innslag av ark / takoppløft på hus med 
brattere takvinkel. 

- Reguleringsplaner fra 1984 og 1987. Varierende alder på bebyggelsen. 
Enkelte eldre bygninger. 

 
Lav/middels tetthet. 
Om lag 9 ubebygde eiendommer, om lag 3 ubebygde, regulerte parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. Langs 
området i sør går et eldre veifar. 
 
Området omfatter en skogkledd kolle med bratte, grønne skråninger. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
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Område BH 31 
 
Fusdal Terrasse. (Personalboliger Asker Elverk?) 
 

  
 

 
 
Karakteristisk og svært enhetlig, lite område med ”funkishus”. 
 
- Tomannsboliger. 
- Like bygninger ligger på stram linje vinkelrett på vei og med lik avstand 

til vei. 
- Karakteristisk bygningsutforming / detaljering. Toetasjes stramme 

bygningsvolum med tilnærmet flate valmtak. Ensartet material- og 
fargebruk: betong / mur, lys farge.  

- Regulert 1946. Utbygd på slutten av1940-tallet. 
 
Middels tetthet. 
 
Boligene, som er tegnet av arkitekt L. Skau, er i sin utforming svært 
tidstypisk og har klare trekk av funkis. Bebyggelsen er svært autentisk og en 
verdifull representant for kulturminner fra vår tid. 
 
Området inneholder to mindre og grønne koller. 
 
Området anses å ha stor bevaringsverdi. 
 

Område BH 32 
 
Fusdal. 
 

 
 

 
- Eneboliger. Innslag av bygning for bofellesskap og gårdsbebyggelse / 

stor låve. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- I hovedsak er nyere bebyggelse lav / dempet, hovedsakelig saltak med 

slak takvinkel og uten ark / takoppløft. 
- En del eldre bebyggelse som hovedsakelig er saltaksvolumer i 1 ½ 

etasje. 
- Reguleringsplaner fra 1958 og 2000, noe uregulert areal. Varierende 

alder på bebyggelse. Mange eldre bygninger. 
 
Lav/middels tetthet. 
Stort sett relativt romslige eiendommer, rundt 1,5 da og noen litt større. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 

Område BH 33 
 
Del av Fredtunveien. 
 

 

BH 31 

BH 33

BH 33 

BH 33 
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- Eneboliger. Innslag av tomannsboliger, en firemannsbolig, et par 

lavblokker. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- Hovedsakelig saltak. Noen av bygningene har ark / takoppløft. 
- Reguleringsplaner fra 1922, 1923, 1941 og 2001. Varierende alder på 

bebyggelsen, mange eldre bygninger.  
Området inneholder en del eldre bebyggelse fra forskjellige stilepoker. 

 
Middels tetthet. 
Relativt romslige eiendommer, om lag 1 – 2 da. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
 
Vestvendt skrånende terreng mot Lensmannslia. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Krever ytterligere studier/vurderinger av enkeltobjekter. 
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