


Område D 1 
 
Gamle Drammensvei ved Finsrud / Liahagen. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, samt to enkeltstående tomannsboliger. 
- Sammensatt område mht bebyggelsesstruktur og bygningsutforming, 

området bærer preg av å være bygget ut over lengre tid. 
- Gamle Drammensvei utgjør et overordnet strukturerende element. 
- Hovedsakelig enkle, små bygningsvolumer med saltak, enkelte med ark. 
- Reguleringsplaner fra 1953, 1982, 1987, 2000 og 2004. Varierende alder 

på bebyggelsen. En del eldre bebyggelse, deriblant bygninger fra før 
1900. 

 
Lav/middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Deler av området i vest inngår i et 
område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 24 Del av Gamle 
Drammensvei og bebyggelsen langs denne”). 
Gamle Drammensvei, som er et eldre veifar, går gjennom og langs området. 
 
Regulert turveidrag nordover til golfbanen. 
En del store løvtrær langs partier av Gamle Drammensvei. 
Viktig- svært viktig område for vilt- elg og rådyr. Svært viktig trekkvei over 
E 18. Fortetting vil være problematisk for elg og rådyr (økt fare for 
påkjørsler). 
Nærhet til store, sammenhengende friluftsområder i Vestmarka.  
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
For fortetting i de vestre deler av området, vises det til reguleringsplan Gamle 
Drammensvei vest for Liahagen (vedtatt 2004). 

Område D 2 
 
Østre og Vestre Jansrud og Skanseløkka. 
 

 
 
Området består av to feltutbygde, enhetlige delområder, hver med enhetlig 
bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. 
 

Østre og Vestre Jansrud (østre delområde): 
- Rekkehus, innslag av flerfamiliehus (4 – 8 leiligheter i hver). 
- Bygningene er hovedsakelig plassert i tun. 
- Enhetlig bygningsutforming: 

Toetasjes stramme saltaksvolumer, slak takvinkel. 
Nøktern detaljering, hovedsakelig mørkere farger. 

- Regulert 1982. Utbygd 1980-tallet. 
 
 

D 1 
D 2 

D 2 
D 1 D 2 

Skanseløkka (vestre delområde): 
- Eneboliger. 
- Boligene er organisert i forhold til atkomstvei / internvei, og plassert 

parallelt / vinkelrett i forhold til denne og i forhold til hverandre. 
- Enhetlig bygningsutforming, to – tre hovedtyper. 

1 ½ etasje, og 1 ½ etasje + underetasje. 
Saltaksvolumer, ark / takoppløft på en eller begge sider. 
Enhetlig detaljering, men noe mer variert fargesetting. 
Regulert 1987. Utbygd siste del av 1990-tallet. 

 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Området grenser til Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Regulert turveidrag som er en del av et større sammenhengende grøntdrag. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Komplette områder. 
Evt. tiltak i Skanseløkkaområdet bør tilpasses områdets karakter.  
For evt. tiltak/tilbygg i Jansrudområdet bør det utarbeides felles retningslinjer 
/ kreves egen plan.  
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Område D 3 
 
Høgåsveien ved Gamle Drammensvei.  
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- De fire boligene i vestre del av området er utbygd på 1990-tallet (regulert 

1992), og er plassert i tun, parallelt / vinkelrett i forhold til hverandre og 
i forhold til Gamle Drammensvei. 

- En etasje + loftsetasje, underetasje ved skrånende terreng. Hovedsakelig 
saltak med ark / takoppløft. 

 
Relativt høy tetthet, bortsett fra en romslig eiendom. 
 
Området grenser til Gamle Drammensvei som er et gammelt veifar. 
 
Nærhet til Vestmarka og badeplasser ved Finsrudvannet. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Størrelsen begrenser utviklingspotensialet. 
 

Område D 4 
 
Gamle Drammensvei ved Øvre Måsan. 
 

 

 

 
- Eneboliger, en enkeltstående tomannsbolig. 
- Gamle Drammensvei – samt Øvre Måsan - utgjør et overordnet 

strukturerende element. 
- Sammensatt område mht bebyggelsesstruktur og bygningsutforming,  

området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
Hovedsakelig saltak, men også enkelte valmtak, samt innslag av 
halvvalm og pulttak. Enkelte innslag av ark / takoppløft. 

- Reguleringsplaner fra 1982 og 1984.  
Eiendommene til begge sider av Øvre Måsan samt eiendommene østover 
langs Gml. Drammensvei ble imidlertid regulert allerede i 1937.  
Nordre del – nord for Gml. Drammensvei uregulert.  
Varierende alder på bebyggelsen. En del eldre bebyggelse, oppført etter 
reguleringen i 1937. 

 
Lav/middels tetthet. 
 
Gamle Drammensvei, som er et eldre veifar, går gjennom og langs området. 
 
Deler av området er støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 

Fortetting langs Gamle Drammensvei vil være problematisk for vilt- elg og 
rådyr. (Økt fare for påkjørsler). 

 

D 3 

D 4 
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Område D 5 
 
Brendsvollveien. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Lite, feltutbygd, enhetlig område. 
- Bygningene er plassert gruppevis parallelt / vinkelrett i forhold til 

hverandre, og i forhold til felles atkomstvei. 
- Relativt enkle bygningsvolumer i en etasje + loftsetasje og kjeller. 

Halvvalm eller saltak, liten ark begge sider, relativt store tak. 
Hovedsakelig gule eller hvite fasader og rød takstein. 

- Reguleringsplan fra 1984. Utbygd på 1990-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området ligger langs Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Komplett.  
Evt. tiltak bør skje i tråd med feltets karakter. 
 

Område D 6 
 
Fjeldhus, Rognstad. 
Skråning mot E18 – øst for Drengsrud skole.  
 

 
 

 
- Eneboliger. 
- Sammensatt lite område. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til skråning / E18. 
- Hovedsakelig saltak. Området bærer preg av gamle hager med noen 

enkeltstående, store trær. 
- Reguleringsplan fra 1988. Mye av bebyggelsen er imidlertid oppført 

tidligere enn dette. En del eldre bebyggelse. 
 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Ikke egnet til fortetting pga. støy. 
 

Område D 7 
 
Ånnerudhagen, Ånnerudtoppen. 
 

 

D 5 

 
Området består av to delområder, hver med en enhetlig struktur og 
bygningsutforming. 

 

Ånnerudtoppen: 
- Leilighetsbygg. 
- Bygningene – lavblokker i form av fem vinkelbygg og to lameller - er 

plassert parallelt / vinkelrett i forhold til internvei og Gamle 
Drammensvei 

- Enhetlig bygningsutforming.  
Vinkelbyggene er toetasjes saltaksvolumer som sammen med boder 
/garasjer danner tun. Lamellene er saltaksvolumer i to etasjer + 
underetasje + p-kjeller.  
Spesiell bygningskonstruksjon (betong med forskaling av plast).  
Fasadematerialer av lys / hvit plast. Dekkbord, gavlavslutninger med mer 
av beiset treverk med mørkere farge.  

- Omregulert 1990. Utbygd 1990-tallet. 
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Ånnerudhagen: 

- Leilighetsbygg / serviceboliger. 
- Bygningene er plassert i rekker / tun, med et stort, åpent område i 

midten. 
- Enhetlig bygningsutforming. 

To etasjes saltaksvolumer. 
Utvendige heis/trapperom, atkomst til leiligheter via svalgang. 
Relativt enkle hovedvolumer, der fasademessig utforming / detaljering 
har en egen karakter. Hovedfarger gul, rød eller blå, hvitmalte detaljer. 

- Bebyggelsesplan fra 1994. Utbygd 1990-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Langs området i nord går Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Regulert turveidrag i søndre del. Flere felles grøntområder knytter seg inntil 
dette grøntdraget.  
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. 
 

Område D 8 
 
Ånnerudstubben, del av Ånnerudjordet. 
 

 

 

 

 

- Eneboliger, innslag av noen få tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder struktur og utforming, 

området bærer preg av å være bygget ut over tid, men mot 
Hogstadvannet ligger en gruppe bygninger med mer enhetlig utforming. 

- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 
samme hovedretning (parallelt med Gamle Drammensvei og strandlinje 
Hogstadvannet). Bebyggelsen mot Hogstadvannet er hovedsakelig 
plassert med møne langs med strandlinje / terreng. 

- Bebyggelsen mot Hogstadvannet: En etasje + underetasje, saltak / 
valmtak med slak takvinkel. Ingen ark. Mørkere farger. Regulert 1977. 
Utbygd 1970- og 1980-tallet. 

- Øvrig bebyggelse: En etasjes bebyggelse, innslag av to etasjes 
bebyggelse. Hovedsakelig saltak. Noen hus med ark / takoppløft. 
Regulert 1965 og 1984. Varierende alder på bebyggelsen. 

 
Middels tetthet.  D 8  
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Gjennom og langs området går et veifar fra før-reformatorisk tid. 
I sør grenser området til Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Området grenser i nord til Hogstadvannet og bebyggelsen her ligger 
eksponert mot vannet. Regulert grøntdrag i vest ved bekken fra 
Hogstadvannet. Hogstadvannet er en svært viktig kalksjø. 
Kultursti til Hogstadvannet går gjennom området. 
 
Evt. tiltak i / blant bebyggelsen mot Hogstadvannet bør ta hensyn til landskap 
(eksponert beliggenhet) og nabolagets karakter. I dette området er det også 
viktig av landskapsmessige hensyn å ta vare på vegetasjon. 
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Område D 9 
 
Del av Ånnerudjordet. 
 

 

 

 

 
 

 
- Eneboliger og tomannsboliger. 
- Enhetlig, klar bebyggelsesstruktur: like bygningsgrupper er plassert i 

rekker og parallelt / vinkelrett i forhold til internvei, omkring et indre 
fellesareal / felles lek. En av bygningsgruppene ligger med atkomst fra 
Ånnerudskogen, og ligger atskilt fra resten av området. 
Hver gruppe består av en enebolig og en tomannsbolig (to 
sammenkjedede eneboliger) som sammen med garasjebygning danner et 
tun. 
Boligatkomst fra tunet, private hager på tunets utside. 
Bebyggelsesmønsteret - med bygningene relativt tett samlet i mindre 
grupper, samt det relativt romslige fellesarealet, gir området et 
parkmessig åpent preg. 

- Enhetlig og karakterisk opprinnelig bygningsutforming med 
sammensatte kubiske hovedvolumer i en eller to etasjer, flate tak. 
Fasademateriale av tre, mørke farger og knapp og karakteristisk 
detaljering med bl.a. smale vindusbånd. 

- Regulert 1965. Utbygging siste halvdel av 1960-tallet. 
 

Det er i senere tid foretatt en del til dels forskjelligartede tiltak på noen av 
boligene. Dette dreier seg om tilbygg og spesielt påbygg (saltak). Tiltakene 
har medført at den opprinnelige, særpregede bygningsutformingen for flere 
bygg er endret. Selve bebyggelsesmønsteret er imidlertid ikke endret. 
 
Middels / høy tetthet. 
 
Området grenser i nord til veifar fra før-reformatorisk tid. 
I sør grenser området til Gamle Drammensvei som er et eldre veifar.  
Bebyggelsen i området er tegnet av arkitekt Nils Alm Rosland og 
representerer et særegent og godt eksempel på kulturminner fra vår tid. 
 
Nærhet til Hogstadvannet med stinett, golfbanen etc. 
Mindre kolle i nordenden av Ånnerudjordet er regulert til friområde, henger 
sammen med større grøntområde ved Hogstadvannet. 
 
Komplett område. 
Bebyggelsens særegne utforming samt områdets bebyggelsesstruktur må tas 
vare på. 
Området anses å ha bevaringsverdi. 
 

Område D 10 
 
Rådyrfaret - innerste del. 
 

 

  

 D 10 

 

D 9 

 
- Eneboliger. 
- Kompakt område med individuelt utbygde eneboliger. 
- Opprutet tomtestruktur, tre rekker med små boligtomter. 

Boligbygning plassert midt på tomt parallelt med tomtegrenser, 
omtrentlig parallelt / vinkelrett i forhold til samme hovedretning som 
også er landskapets hovedretning. 

- Sammensatt område med hensyn til bygningsutforming. 
En etasjes og 1 ½ etasjes bebyggelse, noen med underetasje. 
Saltak, valmtak og halvvalm. 

- Reguleringsplan fra 1980. Utbygd på 1980- og 1990-tallet. 
 
Høy tetthet. 
 
Regulert grøntdrag i sørenden av området utgjør en del av en større 
sammenhengende grøntkorridor. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område pga høy tetthet. 
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Område D 11 
 
Del av Elgtåkket. 
 

 
 

 
 
- Rekkehus. 
- Lineær bebyggelsesstruktur. 

Bygningene er plassert i forhold til liten kolle / rygg: to rekker på 
nedsiden av kollen langs med terrenget, en rekke oppover langs kollen. 

- En etasje + underetasje (to nederste rekker), to etasjer (rekka som 
strekker seg oppover), 
Flate tak. Til dels synlige betongkonstruksjoner med utvendig rødmalt 
trekledning. 
To av enhetene påbygd med saltak og takoppløft begge sider. 

- Reguleringsplan fra 1980. Utbygd tidlig på 1980-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Ligger inntil kolle/ rygg regulert til felles grøntareal som er en del av et større 
sammenhengende grøntdrag.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. 
For evt. tiltak/tilbygg bør det utarbeides felles retningslinjer / kreves egen 
plan.  
Endringer som gir enkeltboliger ny karakter som bryter med området for 
øvrig (tilsvarende de allerede utførte saltakpåbygg), bør ikke tillates. Dersom 
slike tiltak skal kunne tillates er det viktig å vurdere området under ett, slik at 
enkelttiltak vil være ledd i en utvikling / endring av området som helhet. 
 

Område D 12 
 
Lysthusbråten, del av Ånnerudskogen, del av Elgtråkket. 
 

 
 

 

  D 11 
- Eneboliger, innslag av tomannsboliger. 
- Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. 
Bebyggelsen ligger stort sett plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 
veier og terreng. 

- Til dels nokså forskjelligartet bebyggelse. 
Mye bebyggelse i en etasje + underetasje. En del bebyggelse i en etasje + 
underetasje og loftsetasje. Enkelte to etasjes bygninger. 
Hovedsakelig saltak, men også noen valmtak samt innslag av flate tak / 
pyramidetak. 
Deler av bebyggelsen har ark / takoppløft. 
Langs åskammen ved Lysthusbråten ligger en del eldre bygninger i 1 ½ 
etasje og knapp grunnflate / hovedform.  

 D 12 

- Området omfattes av en rekke planer fra ulike tidsrom, deriblant:  
Området langs Lysthusbråten - 1937.  
Sørøst for Gamle Drammensvei - 1980. 
Vestre del (del av Ånnerudskogen) - 1965 og 1966. 
Nordre del (nedre del av Ånnerudskogen og nordre del av Lysthusbråten) 
– 1975 og 1989. Varierende alder på bebyggelsen. 

 
Middels tetthet. 
Området inneholder om lag 18 regulerte, ubebygde tomter, hvorav 8 ligger 
samlet ned mot Hukenbekken. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. En mindre del av området i 
nordøst inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 21 
Hanevold, Biterud, Hagen, Bakke, Jøssong, Hogstad, Brendsrud, Finsrud”). 
Et veifar fra før-reformatorisk tid går gjennom området i nord. 
Gamle Drammensvei, som er et eldre veifar, går gjennom området i sør. 
 
Nærhet til Hogstadvannet og Hukenbekken.  
Høydedrag med en del trær på tomtene (Ånnerudskogen, Lysthusbråten). 
Ved Hukenbekken er det regulert friområde. Bebyggelsen på østsiden av 
høydedraget er eksponert mot Gamle Drammensvei. 
 
Delvis støyutsatt fra vei, gjelder del av Elgtråkket. 
 
Visuelt av betydning å beholde en del av trærne på høydedraget ved 
Ånnerudskogen, Lysthusbråten ved. evt. fortetting. 
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Område D 13 
 
Rekkehusfelt, Ånnerudskogen sameie. 

 
 

 
 
- Rekkehus. 
- Feltutbygd område med noe uklar avgrensning pga skrånende terreng og 

veimønster. Relativt autentisk felt, få tilbygg. 
- Bygningene er plassert skråstilt i forhold til vei og ligger langsmed 

terreng / koter.  
Til dels danner bygningene tun / rammer inn felles lekeareal.  

- Svært enhetlig bygningsutforming. 
Toetasjes stramme / enkle saltaksvolum med slak takvinkel. 
Fire enheter i hver bygning. Samordnet fargebruk. 

- Regulert 1966. Utbygd på 1960-tallet.  
 
Relativt høy tetthet. 
 
Et veifar/veifarkorridor, fra før-reformatorisk tid, går gjennom den østre 
delen av området. 
Bebyggelsen i området representerer kulturminner fra vår tid. Området er et 
typisk eksempel på boligbebyggelse/byggeskikk fra 1960-tallet. 
 
Regulert friområde ved Hukenbekken. 
 
Komplett område. 
Pga områdets autentiske karakter må man være varsom nye tiltak. Ved evt. 
mindre tiltak, må det utarbeides felles retningslinjer. Området anses å ha 
bevaringsverdi. 
 

Område D 14 
 
Smedsletta og Ekornsporet. 
 

 

 
Området er sammensatt av et feltutbygd eneboligområde samt en 
enkeltstående blokk. 
 

Ekornsporet, Smedsletta: 
- Eneboliger. 
- Svært enhetlig område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. 
- Lineær struktur, med bygningene plassert parallelt / vinkelrett i forhold 

til internvei. 
Stram innbyrdes plassering av boligbygningene. Garasjer er stort sett 
plassert med lik avstand til vei. 

- Et fåtall hustyper. 
En etasje + loftsetasje samt underetasje eller kjeller. 
Saltak, ark / takoppløft på alle hus. 
Enhetlig materialbruk og detaljering. 
Variert fargebruk i Ekornsporet. Hvite / lyse farger i Smedsletta.  
Sort takstein. 

- Regulert 1993. Utbygd siste halvdel 1990-tallet. 
 

D 13 
D 14 

Vestre Asker skog: 
- Sammensatt av to bygninger i vinkel med mellomliggende trapp / heis. 
- Tre etasjer + p-kjeller. 

Saltak. 
Atkomst til leiligheter via svalgang. 

 
Relativt høy tetthet. 
 
Området ligger langs Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. 
Tiltak innen eneboligområdet må være tilpasset feltets karakter. 
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Område D 15 
 
Øvre og Nedre Askerhagen. 
 

 

 

 

 
 
- Eneboliger, innslag av tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når del gjelder bebyggelsesstruktur og 

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

terreng. 
- Hovedsakelig saltak, innslag av valmtak og pulttak. Innslag av ark / 

takoppløft. 
- Reguleringsplaner fra 1980 og 1981. En god del av bebyggelsen var da 

allerede oppført. Varierende alder på bebyggelsen, en del eldre 
bygninger. 

 
Middels (til dels relativt høy) tetthet. Om lag en ubebygd eiendom. 
 
Området ligger langs Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Omfatter blant annet noen koller og skråning som vender mot friområdet ved 
Føyka. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 

Område D 16 
 
Nedre del av Gamle Drammensvei (sørsiden, mot Føyka). 
 

 

 

 
- Eneboliger, en tomannsbolig. 
- Gamle Drammensvei utgjør et overordnet strukturerende element 
- Forskjelligartet bygningsutforming. 

Hovedsakelig bygninger med saltak. 
Området bærer preg av å være bygget ut over lengre tid. 
Området inneholder tidstypisk bebyggelse fra 1920- og 1930-tallet, noen 
i jugendstil. Dette setter sitt preg på området. 

- Reguleringsplaner fra 1988 og 1989. De fleste bygningene er imidlertid 
oppført atskillig tidligere. 

 
Lav tetthet. 
Området inneholder 6 – 7 regulerte, ubebygde tomter. 
 
Området ligger langs Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Grønn skråning i ned mot Føyka. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 

Område D 17 
 
Huken, Landsnes, Dæli, Vestre Asker. 
Hogstadveien (nederst), Hukenveien, Dæliveien, Dælifaret, Høgtunveien, 
Askerbrubakken, Gamle Drammensvei (nedre del, nordsiden). 
 

 

D 17   

D 17 D 15 

D 17 

 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, innslag av tomannsboliger samt rekkehus / flerfamiliehus – 

til dels samlet i mindre grupper. 

Mars 2006 105



- Sammensatt område, området bærer preg av å være bygd ut over tid. 
Området inneholder enkelte delområder eller husgrupper med enhetlig 
karakter. 

- Bebyggelsen er hovedsakelig plassert i forhold til veier, i stor grad 
parallelt med vei. 

- Noe forskjelligartet bygningsutforming. 
Hovedsakelig saltak.  
En stor del av bebyggelsen er i en etasje eller en etasje + loftsetasje, og 
har gjerne underetasje ved skrånende terreng. Men også flere innslag av 
bebyggelse i 1 ½ etasje og to etasjer (gjelder stort sett eldre bebyggelse 
eller tomannsboliger).  
Området inneholder enkelte tidstypiske bygninger fra 1920- og 1930-
tallet. 

- Vestre del omfattes av planer fra 1958, 1976, 1980 og 1982. Liten del 
uregulert. 
Østre del ble regulert i hhv 1935 og 1961, og omfattes i dag av planer fra 
1935, 1961, 1977, 1985 og 2001.  
Varierende alder på bebyggelsen. En god del eldre bygninger, og en god 
del bygninger fra 1960- og 1970-tallet. 

 
Lav/middels tetthet. 
Området inneholder noe over 20 regulerte, ubebygde tomter, enkelte litt 
romslige eiendommer samt Dæhli gård. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. En mindre del av området i 
nordvest, inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 21 
Hanevold, Biterud, Hagen, Bakke, Jøssong, Hogstad, Brendsrud, Finsrud”). 
Gjennom områdets nordlige del går en veifarkorridor. 
Langs området i sør går Gamle Drammensvei som er et eldre veifar. 
 
Grenser tildels til Hukenbekken i nord. Grønn skråning i øst, mot 
Askerholmen. 
Viktig grøntdrag ved Askerelva mot øst.  
Viktig- svært viktig viltområde ved Askerelva. 
 
Deler av området støyutsatt fra vei.  
Kaldluftsdrenering langs Askerelva øst for området. 
Lavereliggende arealer helt i øst Berøres av antatt kaldluftsstagnasjon. 
Kombinasjon forurensning fra vei og kaldluftstagnasjon kan her medføre 
uheldig lokalklima. 
 

Område D18 
 
Huken. Del av Hogstadveien. 
 
Området er omfattet av reguleringsplan 18b fra 1976. 
 

 
 

 
- Kjedede eneboliger. 
- Homogent områder når det gjelder struktur og bebyggelsens utforming. 
- Bebyggelsen består av 6 boliger hvorav 5 er bygd sammen i en rekke.  
- Bebyggelsens består av enkle volum i en etasje med flatt tak som er satt 

sammen med et mindre volum med slakt pulttak. Fasadene er i mørke 
farger. Den enkelte bolig er forskjøvet noe i forhold til tilliggende 
boliger. Dette gir området variasjon og bidrar til å gi det særpreg. 
Bebyggelsen ligger tett, men fremstår som dempet og godt 
landskapsmessig tilpasset pga variasjonene i bygningsvolumene samt de 
lave høydene. Av de seks boligene er den kun en som er endret ved 
påbygg og ny takform.  

- Reguleringsplan fra 1976. Området er bygd ut i 1980. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Bebyggelsen i området er tegnet av arkitekt Tronn Dal.  
Bebyggelsen er et svært godt eksempel på boligbebyggelse/byggeskikk fra 
1970-tallet og representerer kulturminner fra vår tid.  
 
Området grenser opp til Hukenvassdraget og danner avgrensning av 
tettbebyggelsen mot dette vassdraget og Solvangbakkene i nord. 
 
Bebyggelsen har arkitektoniske og miljømessige kvaliteter som bør ivaretas. 
Området anses å ha bevaringsverdi.  
Hensyn til sonen langs Hukenvassdraget gjør at dette området ikke bør 
tilrettelegges for videre utbygging/fortetting. 
 

Område D 19 
 
Huken. Del av Hogstadveien. 
 

 

  D 18 

 

 
Svært lite område bestående av to eneboliger og en tomannsbolig. 
Bebyggelsen utforming er enkel og typisk for 1960- og 1970-tallet og består 
av enkle bygningsvolum i en etasje + underetasje. Slake saltak. 
Regulert 1958 / uregulert. 
 
Middels tetthet. 
 
Området grenser opp til Hukenvassdraget og danner avgrensning av 
tettbebyggelsen mot dette vassdraget og Solvangbakkene i nord. 
 
Hensyn til landskap og grøntdrag langs Hukenvassdraget gjør at dette 
området ikke bør tilrettelegges for videre utbygging/fortetting. 
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Område D 20 
 
Solvangveien. 
 

 

 

 

 

 
- Eneboliger. 
- Homogent område både når det gjelder struktur og bebyggelsens 

utforming. 
- Bebyggelsen ligger på en høyde/kolle som Hukenbekken slynger seg 

rundt. Terrengformasjonen har vært bestemmende hvordan bebyggelsen 
er organisert. 

- Bebyggelsen består i hovedsak av eneboliger i en etasje + underetasje. 
Boligene som ligger i skråningene ned mot bekken er lagt med 
møneretning som følger kotene i terrenget. Bebyggelsen opp på selve 
kollen har en noe friere organisering. 

- Bebyggelsen har en utforming som er typisk for 1960-tallet med enkle 
bygningsvolum i en etasje, slake saltak uten takoppløft eller arker, samt 
mørke, brunbeisede fasader. I det nordvestre hjørnet av området ligger 
fire boliger som skiller seg litt fra den øvrige bebyggelsen ved at de har 
bratte saltak med store takutstikk. 

- Området fremstår som svært enhetlig, selv om bebyggelsen er noe endret 
ved tilbygg. 

- Regulert 1935, omregulert 1961 og deretter utbygd. 
 
Middels tett 
 
Gjennom området går en veifarkorridor som knytter seg til et veifar fra før-
reformatorisk tid. 
 
Området grenser i vest og sør til Hukenbekken og i øst til Askerelva. 
Bebyggelsen ligger på en høyde / kolle som Hukenbekken slynger seg rundt.  
 
Kaldluftsdrenering langs Askerelva øst for området. 
 
Området har kvaliteter som er viktig å ivareta. Det har en spesiell beliggenhet 
og en naturlig avgrensning mot Hukenbekken som er viktig å ikke bryte. 
Området har også en klar struktur som ikke gir videre rom for fortetting uten 
at kvaliteten i området svekkes. Endringer av i bebyggelsen i området ved 
påbygg av en ekstra etasje eller takoppløft og arker vil også bidra til å svekke 
den enhetlige karakteren området har i dag. Dette vil også være svært uheldig 
i forhold til grøntdraget langs Hukenbekken og medføre at bebyggelsen her 
blir svært fremtredene og dominerende i landskapet.   
Området ansees å være komplett. 
 

Område D 21 
 
Solvang. Del av Solvangveien. 
 

 

D 21 

 

 
- Eneboliger. 
- Området består av et delområde med svært enhetlig karakter og et 

delområde der bebyggelsen er mer sammensatt når det gjelder struktur 
og utforming.  

- Området med enhetlig karakter består av boliger fra 1970-tallet i en 
etasje og med slake saltak. Denne bebyggelsen ligger skråstilt i forhold 
til vei og noe forskjøvet i forhold til hverandre.  

- Øvrig bebyggelse består av bebyggelse fra tidlig 1900-tall, samt 1980-
talls eneboliger i en etasje med valmet tak 

- Uregulert område. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Området grenser opp til Hukenvassdraget i vest. 
 
Området har relativt høy tetthet og gir ikke rom for videre fortetting.  
Hensynet til Hukenvassdraget er viktig å ivareta slik at ikke områdene langs 
Hukenbekkens løp gjenbygges. 
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Område D 22 
 
Solvangfeltet. Del av Solvangveien. 
 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, og kjedede eneboliger. 
- Homogent område både når det gjelder struktur, type bebyggelse, 

arkitektonisk utforming og fargebruk. 
- Området består av 20 identiske eneboliger, hvor de fleste er 

sammenbygd i rekker av mellomliggende garasjer. Bebyggelsen som er i 
1 ½ etasje pluss underetasje og ligger konsentrert langs felles 
atkomstveier. Bygningene har halvvalmet tak og har takoppløft på en 
side. Enhetlig farge- og materialbruk, hvitmalte hus med sort takstein. 

- Reguleringsplan fra 1983. Utbygd på 1980-tallet. 
 
Høy tetthet 
 
Liten, grønn kolle i vestre del. Bratte, grønne skråninger mot nord og øst (ned 
mot Semsveien / Askerelva). 
 
Kaldluftsdrenering langs Askerelva øst for området. 
 
Området er svært tett utbygd og gir ikke rom for videre fortetting. 

Område D 23 
 
Området ved Kattugledalen. Biterudveien, Vøyentoppen, del av Semsveien. 
 

 
 

 

  

D 22 

 
- Eneboliger. Noen tomannsboliger, firemannsboliger, innslag av blokker. 

Den tyngre bebyggelsen ligger nesten utelukkende til Biterudveien. 
D 23 - Relativt sammensatt område. 

- Bebyggelsen er stort sett plassert parallelt / vinkelrett i forhold til vei og / 
eller terreng. 

- Eneboligene og tomannsboliger har noe forskjelligartet utforming, men 
saltak og relativt enkle volumer dominerer. 
En stor del av bebyggelsen er i en etasje eller en etasje + loftsetasje, og 
har gjerne underetasje ved skrånende terreng. Innslag av en del 
bebyggelse i 1 ½ etasje og to etasjer (gjelder stort sett eldre bebyggelse).  
Vøyen Terrasse – bebygde deler – står fram som relativt åpent og med 
bebyggelse hovedsakelig i lysere farger 

- Blokkene er i hhv. to og tre etasjer, flate tak, atkomst via henholdsvis 
svalgang og trappeoppgang. Reguleringsplan fra 1957 / uregulert. 

- Firemannsboligene er toetasjes, relativt enkle saltaksvolum. Slak 
takvinkel, ingen ark / takoppløft. Trepanel. Reguleringsplan fra 1955. 

- Midtre/søndre del omfattes av planer fra 1955 og 1957 eller er uregulert, 
nordre del omfattes av plan fra 1976 (en del bygninger her er oppført 
tidligere), vestre liten del er regulert 2001. 

 
Middels tetthet. 
Om lag 8 ubebygde tomter hvorav om lag 6 har en nokså samlet beliggenhet 
(Vøyentoppen).  
Et par regulerte, ubebygde tomter ved Asker Aldershjem. 
Noen romslige eiendommer til Biterudveien / Semsveien, om lag 3 da en på 6 
da. Disse eiendommene består til dels av bratte og uegnede skråninger. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner.  
 
Området inneholder grønne koller / høydedrag. Semsveien med veiskjæringer 
går gjennom området. 
 
Kaldluftsdrenering langs Askerelva øst for området. 
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Område D 24 
 
Nedre Frydendal 
 

 
 

 
 

 

 
- Rekkehus og blokker. 
- Området er delt i to enhetlige delområder som hver har sin struktur og 

spesielle karakter. Gårdsanlegget til Frydendal gård inngår også i 
området. 

- Delområdet i vest består av 5 boligblokker i fire etasjer + underetasje. 
Bebyggelsen er organisert slik at den følger terrengformasjonene langs 
bekkedraget i nord. Dette gjør at bebyggelsen ligger i en halvsirkel rundt 
et stort, felles uteareal. 

- Delområdet i øst består av rekkehus med 3 og 4 boenheter i hver rekke. 
Bebyggelsen som består av enkle volum hovedsakelig i to etasjer. Slake 
saltak uten takoppløft. Bebyggelsen har gjennomgått en del endringer 
ved tilbygg, men har likevel en enhetlig karakter. 

- Regulert 1983. Påfølgende utbygging. 
 
Relativt høy tetthet 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som danner et miljø. 
 
Variert topografi. Terrenget danner et markant dalsøkk med grøntdrag langs 
bekken i nord, danner østover Kattugledalen.  
 
Området har høy tetthet og det ligger derfor ikke til rette for videre fortetting 
og utbygging. 
 

Område D 25 
 
Øvre Frydendal 
 

 

D 25 

D 24 
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- Rekkehus, flerfamiliehus, eneboliger og en terrasseblokk. 
- Området er sammensatt, men består hovedsakelig av 

rekkehusbebyggelse fra 1980-tallet. Denne delen av bebyggelse har en 
enhetlig utforming. Enkle volum i to etasjer eller en etasje pluss 
underetasje og med slake saltak uten takoppløft. Bebyggelsen har en del 
mindre tilbygg. 

- Delområde i øst består av rekkehus og firemannsboliger. Bebyggelse i to 
etasjer eller en etasje med underetasje. Saltak med bratter takvinkel, ark 
på noen av bygningene. 

- Området er lokalisert på et høydedrag som går i øst-vest retning og som 
grenser opp til et bekkedrag i sør.  

- Regulert 1983 og 1984. 
 
Høy tetthet. To ubebygde tomter. 
 
Grenser opp til grøntdrag med bekk i sør og opp til dam i nord. 
Viktig til svært viktig viltområde. Rikt fugleliv.  
 
Området har høy tetthet, og med unntak av de to ubebygde tomtene er det 
ikke rom for videre fortetting. 
 

Område D 26 
 
Hanevoldveien.  
 

 
 

 
- Eneboliger.  
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt i forhold til veier og i stor 

grad med mønet parallelt med koter. 
- En del bolighus fra 1950-1970-tallet, i hovedsak enkle volum i en etasje 

+ underetasje, og med slake saltak. 
Nyere bebyggelse er i større grad sammensatte saltaksvolumer i en etasje 
+ underetasje og loft. 
Innslag av eldre bebyggelse - deriblant et ”funkishus”, samt en helt ny, 
moderne bolig med karakteristisk utforming. 

- Deler av området relativt åpent og med bebyggelse i lysere farger,  
i vest en del skog - til dels nokså tett – her er bebyggelsen gjerne 
mørkere i farger. 

- Regulert 1999. 
 
Lav tetthet. 
 
Området består av flere mindre delområder som er omgitt av LNF-områder. 
Markant grønn skråning mot jordet på sørsiden av søndre del av 
Hanevoldveien.  
Viktig- svært viktig viltområde i nord. Fortetting vil være problematisk for 
elg og rådyr (økt fare for påkjørsler). 
 
Det forutsettes ingen fortetting utover det som er vist i reguleringsplan (39c) - 
som legger opp til en viss fortetting med eneboliger. 
 

Område D 27 
 
Vøyen. Vøyenveien og Vøyen Terrasse. 
 

 D 26 

D 25 

D 27 D 26 
D 24 

D 26 

 

 
- Eneboliger, innslag av to - tre tomannsboliger. 
- Området ligger på et lite høydedrag i terrenget og omkranses av LNF-

områder, og på østsiden ligger det inntil Semsvannet 
landskapsvernområde. Området er et gammelt kulturlandskap som over 
tid er endret til boligområde. 

- De to veienes hovedretning ligger vinkelrett på hverandre og på hvert sitt 
høydedrag,  
så godt som alle bygninger er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 
disse to retningene, hovedsakelig med møneretning parallelt med vei / 

Mars 2006 110



terreng. Bebyggelsen kan være plassert med noe ulik avstand til vei / 
atkomstvei. 

- Variert bygningsutforming, men et hovedtrekk er relativt enkle 
saltaksvolumer.  
En god del av bebyggelsen er i en etasje eller en etasje + loftsetasje, og 
har gjerne underetasje ved skrånende terreng. Men også en del 
bebyggelse i 1 ½ etasje og til dels to etasjer (gjelder stort sett eldre 
bebyggelse). 
Visuelt nokså åpent område, med en god del av bebyggelse i lysere 
farger. 

- Med unntak av eiendommene nord for Vøyenveien og som er uregulert, 
er området regulert i 1976. En stor del av bebyggelsen var da allerede 
oppført. Varierende alder på bebyggelsen. En god del eldre bygninger. 

 
Lav/ middels tetthet. 
Området inneholder om lag 11 regulerte, ubebygde tomter. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som danner små miljø. Disse 
ligger i tilknytning til eldre veifar, et fra før-reformatorisk tid. 
Området grenser til områder med stort kulturhistorisk innhold. 
 
Området grenser til viktig kulturlandskap – i nord mot Semsvannet 
landskapsvernområde.  
Fortetting i området vil være problematisk i forhold til elg og rådyr (økt fare 
for påkjørsler). 
 
Tiltak i området må ses i sammenheng med omkringliggende kulturlandskap. 
 
 

Område D 28 
 
Solliveien – nedre del ved Vøyen. 
 

 
 

 
- Eneboliger, innslag av tre tomannsboliger. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
Området omkranses av LNF-områder. 

- Solliveien utgjør et overordnet strukturerende element. 
- Hovedsakelig bygninger med saltak. 

Området inneholder også eldre bebyggelse (før 1900). 
Visuelt nokså åpent område, med en god del av bebyggelse i lysere 
farger. 

- Med unntak av de to små delområdene i sør som er regulert i 1999, er 
området uregulert. Varierende alder på bebyggelsen. 

 
Lav/ middels tetthet. Enkelte store eiendommer / tomter. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Området grenser til, og inngår 
delvis i, område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 21 Hanevold, 
Biterud, Hagen, Bakke, Jøssong, Hogstad, Brendsrud, Finsrud”).  
 
Området grenser mot viktig kulturlandskap, nordøstre del ligger inntil 
Semsvannet landskapsvernområde. 
Del av området grenser til bekkedrag. 
Viktig- svært viktig viltområde. 
 
Tiltak i området må ses i sammenheng med omkringliggende kulturlandskap. 
Før evt. fortetting må det utarbeides egen reguleringsplan. De trafikale 
forhold knyttet til Solliveien må da vurderes.  

Område D 29 
 
Solliveien – nedre del, rekkehusene. 
 

 
 

 
- Rekkehus. 
- Lineær bebyggelsesstruktur. Bygningene ligger langs Solliveien og 

terrenget. 
- Enhetlig, karakteristisk bygningsutforming,  

En etasje + underetasje utført som halvplansløsning 
Pulttak med slak takvinkel. 
Synlige betongskiver (leilighetsskiller), for øvrig fasademateriale av tre, 
rød farge. 

- Landemerke. 
- Uregulert. 

 
 
Relativt høy tetthet.  
 
Komplett område pga høy tetthet. 
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Område D 30 
 
Del av Bergveien (sidevei, nr 47, 53, 55 og 57). Del av Hogstadveien (65-
72). Del av Høgåsveien ved Finsrudvannet. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
- Eneboliger, innslag av tomannsboliger. 
- Områdene ligger som øyer i LNF-område. 
- Sammensatte områder mht bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. 
- Delområdet ved Hogstadveien omfattes av plan fra 1953, delområde ved 

Høgåsveien omfattes av plan fra 1992, delområde ved Bergveien er 
uregulert. 

 
Lav tetthet.  
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Området ligger inntil Semsvannet landskapsvernområde.  
Østvendt, skrånende terreng. 
 
Inntil videre forutsettes det ingen fortetting.  
Evt. senere fortetting må kun skje etter forutgående reguleringsplan, der 
hensynet til omkringliggende kulturlandskap vektlegges. 

Område D 31 
 
Del av Ånnerudskogen  
 

 
 

 
Bildet er fra 2004 (bygning er nå endret). 

 
- Eneboliger og tomannsboliger.  
- Boligene er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til to atkomstveier. 
- En etasje + underetasje men også to etasjes bebyggelse (de nederste tre 

eneboligene). 
Karakteristisk og relativt enhetlig utforming. Flate tak. 
Utpreget bruk av utkragede bygningsvolumer, spesielt de tre nederste 
eneboligene - især den midterste – hele hovedetasjen krager ut på alle 
sider over en liten sokkeletasje av betong, riktignok er hovedetasjen også 
understøttet av søyler / bjelker. 
I vesentlig grad fasademateriale av tre. Hovedsakelig mørke farger, 
knappe detaljer. 

- Regulert 1966. Påfølgende utbygging. 
 
Middels til høy tetthet.  
 
Bebyggelsen er tegnet av arkitektene Jan Andersen og Kari Bjerke Andersen. 
Bebyggelsen er i sin utforming typelig inspirert av europeisk funksjonalisme 
og kan sies å være Askers svar på arkitekt Le Corbusiers villa Savoy. 

Bebyggelsen er, selv om boligene er noe endret ved ombygging, særegne 
eksempler på kulturminner fra vår tid. 
 
Grøntdrag ved Hukenbekken.  
Nordvendt, skrånende terreng. 
 
Komplett område. Bygningenes karakter bør ivaretas. 
Området anses å ha bevaringsverdi. 
 

D 31 
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