


Område JH 1 
 
Askerjordet sør, område mellom Askerelva og Kirkeveien, nord for Asker 
sentrum. 
 

 
 
- Rekkehus, flerfamiliehus, lavblokker. 
- Feltutbygd, enhetlig og sentrumsnært område. 
- Tydelig bebyggelsesstruktur: til Askerjordet lineær bebyggelsesstruktur 

– bebyggelsen ligger langs med vei, til Kirkeveien ligger bygningene på 
rekke, skråstilt i forhold til vei.  
De ulike bygningstyper ligger samlet i mindre grupper / rekker. Felles 
parkeringsanlegg. 

 

 
Rekkehus:  

- To etasjer + kjeller eller en etasje + underetasje. Opprinnelig stramme 
saltaksvolum med slak takvinkel og pussede fasader. Farge har tidligere 
vært blek blå, senere blek gul.  
En god del senere tilbygg i en etasje – hovedsakelig trepanel med mørk 
brun farge og noe varierende utforming.  

- Regulert 1957. Påfølgende utbygging. 

- I 2005 er fasader etterisolert og kledd med stående panel. Farge på 
hovedvolum / tilbygg er nå oker. 

 
Lavblokker / flerfamiliehus med seks boenheter:  

- To etasjer + kjeller. Stramme saltaksvolum med slak takvinkel, og 
pussede fasader. Farge har tidligere vært blek blå, senere blek gul. 1950-
tallet. (Samme utbygging,  form- og fasadespråk som rekkehusene). 

- Regulert 1957. Påfølgende utbygging. 
- I 2005 er fasader etterisolert og kledd med stående panel. Farge på 

hovedvolum / tilbygg er nå oker. 
 

Lavblokker mellom Askerjordet og Askerelva:  
- To eller tre etasjer + underetasje. Stramme saltaksvolum, slak takvinkel. 

Balkonger mot vest. Fasader: synlig betong, gul tegl og mørkbeiset 
treverk.  

- Regulert 1962. Utbygd på 1960-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Langs området i nord, går et eldre veifar. 
 
Vestvendt, skrånende terreng. 
Store trær danner en grønn ”vegg” mot Semsveien / Askerelva i vest.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
Kaldluftsdrenering langs Askerelva vest for området.  
Antatt kaldluftsstagnasjon i lavereliggende arealer. Kombinasjon 
forurensning fra vei og kaldluftstagnasjon kan medføre uheldig lokalklima. 
 
Komplett område. 
Evt. tilbygg / tiltak bør skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter. 

Område JH 2 
 
Askerjordet, nord. 
 

 

 JH 1  

JH 2 

JH 1 

 

 
- Eneboliger, en enkeltstående tomannsbolig. 
- Relativt enhetlig område. En større del av området – nordre del – er 

feltutbygd med eneboliger (regulert 1970 og utbygd tidlig 1970-tallet). 
For øvrig inneholder området både et par relativt gamle hus samt noen 
nyere boliger. 

- Tydelig bebyggelsesstruktur i deler av området. I nordre del er 
bebyggelsen plassert øst - vest eller nord - sør, for øvrig er bebyggelsen 
plassert parallelt / vinkelrett i forhold til vei / terreng – stort sett med 
relativt lik avstand til vei. Visuelt relativt åpent preg (opparbeidede 
hager). 

- Hovedsakelig svært enhetlig bygningsutforming med relativt enkle 
volumer i en etasje, underetasje ved skrånende terreng. Som regel er slik 
underetasje visuelt lite dominerende. Slake saltak uten takoppløft. 
Innslag av valmtak.  
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- Reguleringsplaner fra 1957, 1961, 1970 og 1989. Varierende alder på 
bebyggelsen. En god del bebyggelse fra 1960 og 1970-tallet. 

 
Middels / høy tetthet. 
Enkelte eiendommer er å betrakte som noe romslige – noe over 1 da. Tre 
boliger i nord (del av Asker prestegård) ligger på relativt romslig tomt. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Et eldre veifar går langs området i 
sør. 
 
Området grenser til / skråner ned mot Askerelva i vest. 
Bratt, grønn skråning mot elveslette med Askerelva.  
Nordvestre del omfatter viktig biologisk mangfold: Askerelva – 
ferskvann/våtmark – svært viktig.  
 
Kaldluftsdrenering langs Askerelva vest for området. 
 
Komplett område.  
Evt. tilbygg / tiltak bør skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter. 
 
 

Område JH 3 
 
Asker-gårdene, Askerveien, Asker Terrasse. Området ligger øst og nord for 
Asker sentrum. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 JH 3 - Eneboliger, tre - fire tomannsboliger. 
- Større og sammensatt område som bærer preg av å være bygget ut over 

tid. Området inneholder flere eksempler på tidstypisk bebyggelse fra 
1800-tallet, samt fra ulike stilperioder utover på 1900-tallet. Området er 
delvis fortettet siste to tiår (resultat av reguleringsplan fra 1980). 

- Strukturerende element er først og fremst veier, men stedvis er bygninger 
også plassert i forhold til terreng – som regel med mønet parallelt med 
terreng. Områdevis er det et relativt enhetlig og tydelig 
bebyggelsesmønster – for eksempel mht lik avstand til vei, typisk 
møneretning osv. 
Visuelt relativt åpent preg (opparbeidede hager). 

- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming – bl.a. pga. ulik 
alder på bebyggelsen (sveitserhus, nyklassisisme, funkis, samt 
bebyggelse fra 1950- og 1960-tallet og fortetting fra 1980 fram til i dag). 
Eldre bebyggelse er gjerne i 1 ½ til 2 fulle etasjer. Bebyggelse fra de 
senere tiårene er i hovedsak lavere. 
Bebyggelse fra omkring 1960-tallet er i en etasje + evt. underetasje. 
Bebyggelse fra de siste tiårene er gjerne i en etasje + loftsetasje, eller i 1 
½ etasje, og har underetasje ved skrånende terreng. 
Bygningsutforming deriblant takform varierer etter hvilken ”stilperiode” 
bygningen tilhører. 
Hovedsakelig saltak og en del valmtak, innslag av mansardtak, pulttak 
og flate tak.  
Variert fargebruk, men lysere farger dominerer. 

- Store deler av området omfattes av en reguleringsplan fra 1980.  
Vestre del omfattes av planer fra 1980, 1984, 1986, 1995. 

 
Lav/middels tetthet. 
En del relativt romslige eiendommer. Om lag 12 ubebygde eiendommer og 
om lag 19 regulerte, ubebygde parseller.  
 
Området omfatter registrerte kulturminner som danner et miljø og område 
med stort kulturhistorisk innhold (”Områdene 17 Askergårdene – Asker 
sentrum”). Området grenser i nord til området rundt Asker kirke, 
Prestegården og Haugbo (område 18). 
To eldre veifar går gjennom og langs området. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. Området omfatter en 
rekke særegne og karakteriske bygninger som er bygd etter århundreskiftet, 
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og som derfor ikke er registrert som kulturminner. Disse representerer viktige 
deler av Askers boligutvikling. 
 
Grønn østvendt skråning i sør, denne er til dels eksponert ut mot E18. 
Flere store trær i området omkring Asker gårdene og nordøstover. 
Inneholder viktig biologisk mangfold: Kirkeveien – kulturlandskap – allé 
med store gamle trær (aske og lindetrær) - svært viktig. 
 
Store deler av området støyutsatt fra vei. Delvis støyutsatt fra jernbane. 
 
Delområdet ved Askergårdene er ut i fra kulturhistoriske hensyn, i 
utgangspunktet ikke egnet for videre fortetting, eventuelle tiltak må ta helt 
spesielle hensyn. I de øvrige deler av området er det viktig også å ta hensyn 
til annen bevaringsverdig bebyggelse fra de ulike tidsepokene. Med bakgrunn 
i dette er det behov for en helhetlig gjennomgang og vurdering av området. 
 
 

Område JH 4 
 
Del av Asker Terrasse (nord). 
 

 
 

 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett i forhold til vei (terreng), 

hovedsakelig med mønet parallelt med vei. Tett beliggenhet. 
- En eldre bygning i to fulle etasjer, for øvrig relativt enhetlig bebyggelse i 

en etasje + underetasje, noen med loftsetasje. Saltak, innslag av valmtak 
og flate tak, relativt slak takvinkel. Enkeltinnslag av ark / takoppløft. 
Fasader i lyse eller røde farger. 

- Reguleringsplan fra 1980. I stor grad utbygd på 1980-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Regulert grøntbelte nord og øst for området. 
Østvendt, skrånende terreng.  
 
Delvis støyutsatt fra vei og fra jernbane 
 
Komplett område. 
Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter. 
 
 

Område JH 5 
 
Trollhaugen, Vipeveien, del av Lerkeveien. (Fusdalfeltet.) 
 

 

JH 5 
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- Eneboliger, noen tomannsboliger. 
- I hovedsak er bebyggelsen plassert parallelt / vinkelrett i forhold til 

tomtegrenser, som igjen ligger vinkelrette på veier.  
I mindre grupper / delområder er det relativt tydelig bebyggelsesstruktur 
mht. avstand til vei, møneretning osv. 
Innslag av gruppe bygninger med skråstilt plassering i forhold til vei, 
disse ligger imidlertid parallelt med kotene. 

- Bebyggelsen i nordre del av området samt flere av tomannsboligene er i 
to etasjer. For øvrig er bebyggelsen stort sett i 1 – 1 ½ etasje + evt. 
underetasje, innslag av loftsetasjer. Hovedsakelig saltak, innslag av 
valmtak i del av området. Hovedsakelig relativt slak takvinkel. 
Tilnærmet ingen ark / takoppløft i området. 

- Regulert 1954 og 1958. Det meste av bebyggelsen er fra siste del av 
1950-tallet og fra 1960-tallet. Enkelte bygninger er fra senere tid. 

 
Lav/middels tetthet. 
Relativt romslige eiendommer, enten 2 - 2,5 da (reguleringsplan 1954) eller 
omkring 1 da (delte eiendommer). 
 
Området omfatter lokalt høydedrag. 
Området grenser til bekkedrag i sør. 
 
Støyutsatt fra vei og/eller jernbane. 
 
 

Område JH 6 
 
Del av Lerkeveien. (Fusdalfeltet.) 
 

 
 

 
- Eneboliger – noen sammenkjedet, en tomannsbolig. 
- Feltutbygd, enhetlig område med ulike typer bygninger samlet i mindre 

delområder / rekker. 
- Lineær bebyggelsesstruktur, bygningene ligger på rekke langs veien, 

med lik avstand til vei. 
I hovedsak ligger bygningene parallelt med vei, men en gruppe ligger 
skråstilt i forhold til vei. 

- Relativt enhetlig bygningsutforming. Lave, dempede bygningsvolum i en 
etasje, til dels med underetasje, saltak med slak takvinkel eller flate tak. 
Hovedsakelig mørke farger. 

- Regulert 1954 og 1962. Utbygd siste del av 1950-tallet og 1960-tallet. 
 
Middels / høy tetthet. 
Noe romslige eiendommer, 1 – 1,5 da. 
 
Området grenser til bekkedrag i nord. 
 
Støyutsatt fra E18, til dels svært støyutsatt. 
 
Komplett område. Støy fra E18, nærhet til bekkedrag samt tetthet / 
bebyggelsesstruktur gjør at området egner seg ikke for videre fortetting.   
 
 

Område JH 7 
 
Landåsveien. (Landåsfeltet.) 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Feltutbygd, enhetlig område med individuelt prosjekterte eneboliger 

(samme arkitektkontor), men med felles form- og fasadespråk og felles 
detaljering (med unntak av to hus). 

- Bebyggelsen er plassert i mindre rekker parallelt eller vinkelrett i forhold 
til terrengets hovedretning og vei (Hønsveien). Bebyggelsen ligger noe 
tilbaketrukket fra Hønsveien.  
Tett beliggenhet. 

- En etasje + loftsetasje, de fleste også med underetasje. Saltak, samme 
takvinkel benyttet over hele feltet. Enhetlig materialbruk på fasader. 
Taktekking hovedsakelig av matt, rød takstein, innslag av torvtak. 
Fargesetting varierer noe, men oppleves som relativt samstemt pga. 
andre fellestrekk ved bebyggelsen.  

- Regulert 1990. Utbygd på 1990-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Et eldre veifar går langs området i sør. 
Området grenser til område med stort kulturhistorisk innhold. 
 
Området grenser til kulturlandskap regulert til bevaring. 
Rikt fugleliv.  
 
Komplett område på grunn av høy tetthet.  
Eventuelle mindre tiltak må skje i tråd med områdets karakter. 
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Område JH 8 
 
Hønsveien mellom Landåsfeltet og Haugboveien. 
 

 

 

 

 
 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er i hovedsak plassert med mønet langs med landskapets 

hovedretning, langs med koter. 
På ryggen langs nordsiden av Hønsveien ligger bebyggelsen 
tilbaketrukket fra vei / oppe på landskapsryggen. 

- Sammensatt område både når det gjelder bygningsutforming – området 
bærer preg av å være bygget ut over tid, med bebyggelse fra ulike 
tidsperioder. 
I hovedsak saltak, men også enkeltinnslag av valmtak og flate tak. 
Bebyggelsen varierer fra lave bygninger i en etasje til toetasjes 
bygninger. 

- Vestre del – langs Hønsveien – uregulert. Østre del regulert 1924. 
Varierende alder på bebyggelsen, mange eldre bygninger. 

 
Middels tetthet. En del relativt romslige eiendommer, flere på noe over 1 da, 
noen på over 2 da. 
 
Området grenser i nord til område med stort kulturhistorisk innhold. 
Eldre veifar går gjennom og langs området. Et av dem er fra før-
reformatorisk tid. 
 
Området grenser til kulturlandskap regulert til bevaring. 
Vestre del av området danner en landskapsrygg med en grønn skråning i sør, 
mot veien. 

Område JH 9 
 
Hønskollen, Haugboskogen. 
Øvre Høn Terrasse, Hofstadåsen, Hønskollen, Hønsfaret, Alexander Langes 
vei, Johs. Nores vei, Ralph Tambs vei, del av Hønsveien, del av Jacob 
Neumanns vei, del av Vakåsveien. 
 

 
 

 

 

- I all hovedsak eneboliger, enkelte tomannsboliger.  JH 9 - Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 
bygningsutforming. 

- Bebyggelsen er i hovedsak plassert i forhold til terreng – som regel med 
mønet langs med kotene, og ofte parallelt / vinkelrett i forhold til veier. 
Stedvis er bebyggelsen plassert med relativt lik avstand til vei. 

- Blandet bygningsutforming området sett under ett, mens mindre grupper 
av bebyggelsen kan ha fellestrekk og en mer enhetlig utforming.  
Generelt hele området: de fleste bygningene er i en etasje + evt. 
underetasje og / eller loftsetasje, men i deler av området finnes også flere 
toetasjes bygninger + evt. kjeller. Hovedsakelig saltak med varierende 
takvinkel, men også en del valmtak (pyramidetak) med slakere takvinkel. 
Innslag av ark / takoppløft. 

JH 9

- Store deler av området er opprinnelig regulert 1924. Det meste av dette 
er senere omregulert, og i dag omfattes området av reguleringsplaner fra 
1924, 1933, 1958, 1975, 1981, 1989 og 1995. Varierende alder på 
bebyggelsen. En god del eldre bebyggelse (fra før 1950), spesielt i 
søndre del (Hønsveien,  Øvre Høn Terrasse, Hønskollen og Hofstadåsen) 
samt nordre del (Vakåsveien). For øvrig er mye av bebyggelsen fra 
1960-tallet og fram til i dag – med hovedtyngden på 1970- og 80-tallet. JH 9  

Lav/middels tetthet. 
Om lag 24 ubebygde eiendommer, hvorav flere med samlet beliggenhet, samt 
om lag 27 regulerte, ubebygde parseller.  
I deler av området er tomtene relativt romslige, 1 - 1,5 da. Området 
inneholder også noen større eiendommer på omkring 3 – 5 da, til dels er det 
allerede regulert inn noen få tomteparseller på disse eiendommene. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Enkelte steder danner disse små 
miljø. 
Et veifar fra før reformatorisk tid går gjennom området i sør. 
 
To grøntdrag med stier og bekker. Viktig nærfriluftsområde.  
Området bør undersøkes nærmere med hensyn til biologisk mangfold.  
Mange ubebygde parseller / tomter, friområder og turveier langs bekk, samt 
tomtestørrelse gir store deler av områder et grønt preg.  
 
 
Delvis støyutsatt fra jernbane. Sørvestre del støyutsatt fra vei. 
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Område JH 10 
 
Hønsveien, Hønsskogen, Hønsmyra, Nedre Høn terrasse, Del av Hofstadgata 
og Høn gårdsvei.  
 

 
 

 
 

 

  
 
- Eneboliger. Noen tomannsboliger, firemannsbolig og rekkehus – til dels 

med samlet beliggenhet (små felt). 
- Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming – området bærer til dels preg av å være bygget ut 
over tid. 

- Bebyggelsen er i hovedsak plassert i forhold til terreng – som regel med 
mønet langs med kotene, og parallelt / vinkelrett i forhold til veier. 
Stedvis er bebyggelsen plassert med relativt lik avstand til vei. 

- Blandet bygningsutforming området sett under ett, mens mindre grupper 
av bebyggelsen kan ha klare fellestrekk og en enhetlig utforming (bl.a. 
noen små feltutbygginger). 

De fleste bygningene er i en etasje + evt. underetasje og / eller 
loftsetasje. Men området inneholder også flere toetasjes bygninger + evt. 
kjeller, dette dreier seg i hovedsak om de små feltene med konsentrert 
småhusbebyggelse, samt enkelte eneboliger. 
Hovedsakelig saltak med varierende takvinkel, men også en del valmtak 
med slakere takvinkel. Innslag av halvvalm. Ark / takoppløft i deler av 
området, mørkere farger er typisk i deler av området. 

- Reguleringsplaner fra 1939, 1978, 1981, 1987, 1999, 2003. Store deler 
omfattes av planen fra 1978. Noe uregulert areal. Varierende alder på 
bebyggelsen. En del eldre bebyggelse og en god del bebyggelse fra 
1950- 1960- og 1970-tallet. 

 
Lav/middels tetthet. 
Om lag 4 ubebygde eiendommer, og om lag 36 regulerte, ubebygde parseller.  
Varierende tomtestørrelser. En del relativt romslige eiendommer, 1,5 - 2 da 
og enkelte opp i 3 – 5 da. Til dels er det allerede regulert inn noen få 
tomteparseller på disse større eiendommene. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som danner små miljø.  
Et veifar fra før-reformatorisk tid går gjennom og langs området. 
 
Terrenget danner en bred, nordøst-/ sørvestgående terrengrygg med enkelte 
koller og brattere partier. 
Bratte skråninger ned mot E-18.  
Bebyggelsen i området omkranser Hofstad N.  
 
Arealer mot E18 støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. Delvis støyutsatt 
fra jernbane. 
 
 

Område JH 11 
 
Hofstadeikene. 
 

 
 

JH 10 

 
- Eneboliger. 
- Mindre og relativt enhetlig område. 
- Bygningene er i hovedsak plassert med mønet parallelt med 

landskapsryggen de ligger på. 
- Området er delvis utbygd som individuell utbygging, men største delen 

av bebyggelsen har fått visse fellestrekk. En etasje + underetasje og 
loftsetasje, saltak med noe brattere takvinkel, arker / takoppløft, lysere 
farger. 

- Reguleringsplan fra 1984. Én eldre bygning, øvrige bygninger er fra siste 
del av 1980-tallet og senere. 

 
Middels tetthet. 
Om lag 5 ubebygde tomter, og om lag 4 regulerte, ubebygde parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som er en del av miljøet rundt 
Hofstad gård. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring.  
 
Store flotte eiketrær som er en viktig del av det bevaringsverdige miljøet 
rundt Hofstad gård. 
Området ligger på kolle / åskam og rammes inn av bratte, grønne skråninger 
mot nord og øst. De ubebygde tomter / parseller i østre del går ut i de grønne 
skråningene. 
Inneholder viktig biologisk mangfold: Hofstadeikene – kulturlandskap – 
store, gamle trær, svært viktig. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Ved utbygging av tomtene / parsellene i østre del er det viktig å ta vare på 
åskammens grønne profil. 
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Område JH 12 
 
Svært lite område innerst i Nye Vakåsvei. 
 

 
 

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

retning nordøst – sørvest. 
- Bebyggelse i en til to etasjer. Saltak eller pulttak. 
- Uregulert. 
 
Middels / høy tetthet. 
 
Området ligger nært opptil bekk i nord. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Komplett område på grunn av tetthet og områdets størrelse. 
 
 

Område JH 13 
 
Vakås, vest for jernbanen. 
Klokkerjordet, del av Vakåsveien, del av Brusetkollen, Tilla Valstadsvei m.fl. 
 

 
 
- Eneboliger, tomannsboliger. 
- Stort område sammensatt av til dels svært enhetlige delområder. 

Deler av området er feltutbygd, deler er individuelt utbygd. 
Hovedsakelig utbygd 1960-tallet. 

- Lineær bebyggelsesstruktur, bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett 
i forhold til veiene med hovedsakelig lik avstand til vei, og i forhold til 
terreng med møneretning hovedsakelig langs med kotene. 
I delområder / mindre grupper er bygningene plassert skråstilt i forhold 
til vei. 
Den lineære strukturen med lik avstand til vei og en viss ”dybde” på 
tomtene, skaper større åpne arealer mellom husrekkene og vei, eller 
mellom husrekkene mot turvei / bekk / nabohage. 

- Området inneholder noen delområder med enhetlig utforming - 
feltutbygginger. For øvrig er området i stor grad individuelt utbygd, men 
med gruppevis klare fellestrekk. 

 

Feltutbygd delområde med tomannsboliger ved Brusetkollen og Arne 
Garborgs vei: 

- Stram lineær bebyggelsesstruktur, bygningene er plassert skråstilt i 
forhold til vei. JH 13 - En etasje + underetasje. Saltak med slak takvinkel. Hvitpussete fasader, 
opprinnelig helt like hus, en del senere tilbygg.  

- Regulert 1956. Utbygd siste del av 1950-tallet og over på 1960-tallet. 
 

 

JH 13 

JH 13 To mindre delområder / felt, hhv. vest og nord for Vakås stasjon: 
- Eneboliger med stramme saltaksvolum i en etasje + loftsetasje og 

underetasje eller kjeller. Bratt takvinkel og mørke farger.  
I feltet vest for stasjonen er garasjene stramt plassert mellom bolig og vei 
og har saltak med slak takvinkel. 

- Området vest for stasjonen er regulert 1979. Det andre delområdet 
omfattes av reguleringsplan fra 1958. 

 

 
 

 
Øvrig bebyggelse:  
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- En god del av bebyggelsen er i en etasje + evt. underetasje og / eller 
loftsetasje. 
Området inneholder også flere toetasjes bygninger + evt. kjeller – dette 
er som regel tomannsboliger. 
Saltak, enkelte innslag av pulttak. Hovedsakelig slak takvinkel. 
Enkeltinnslag av flate tak. Ark / takoppløft forekommer nesten ikke. 
Hovedsakelig mørke eller dempede farger. 

- Store deler omfattes av reguleringsplan fra 1958. I tillegg kommer planer 
fra 1956, 1976 og 2001. Noe varierende alder på bebyggelsen. En god 
del av bebyggelsen er fra 1960-tallet. 

 
Middels tetthet. 
Om lag 1 ubebygd eiendom. 
En god del relativt romslige eiendommer, 1 – 1,5 da, enkelte opp mot 2 da.  
 
Området omkranser viktig fornminneområdet som består av høydedrag med 
flere gravhauger. 
Det feltutbygde delområdet ved Brusetkollen og Arne Garborgsvei 
representerer, med sin enkle og tidstypiske utforming fra tidlig 1960-tall, 
kulturminner fra vår tid. Bebyggelsen er tegnet av arkitektene Jordan & 
Jordan. 
 
Turveier langs bekkedrag. Området omkranser friområdet Leikarvollen (med 
gravhauger) på Vakås- høydedrag med steile skråninger mot bebyggelsen 
rundt. (Området bør undersøkes nærmere med hensyn til biologisk mangfold 
ved evt. fortetting). 
 
Delvis støyutsatt fra jernbane. 
Liten del av området i nord omfattes av stagnasjonssone for kaldluft. 
Kaldluftsdrenering er her vanskelig pga. jernbanefylling. 
 
Området vurderes som komplett pga. tydelig bebyggelsesstruktur, at det er 
viktig å ta vare på grøntdrag/turveier. 
Delområdet ved Brusetkollen og Arne Garborg vei anses å ha bevaringsverdi. 
 
 

Område JH 14 
 
Hvalstaddalen.  
 

 
 

 

 

- Eneboliger, tomannsboliger med stort sett samlet beliggenhet, 
firemannsboliger og lavblokker / flerfamiliehus. 

- Stort og relativt sammensatt område med svært mange eldre bygninger 
med kulturhistorisk betydning (om lag 1/3 av boligbygningene i området 
er registrerte kulturminner). 

- Otto Valstads vei (den gamle kongevei) utgjør overordnet strukturerende 
element, og bebyggelsen ligger i hovedsak parallelt / vinkelrett i forhold 
til veien.  

- En god del av den verneverdige bebyggelsen er knappe, små 
bygningsvolum i en etasje, men denne bebyggelsen rommer også en del 
bygninger i 1 ½ - 2 etasjer. 
Øvrig bebyggelse: blandet bygningsutforming. En god del en etasjes 
bebyggelse, men også bebyggelse i to etasjer. Hovedsakelig saltak, 
enkeltinnslag av valmtak og pulttak, Varierende takvinkel. En del 
bebyggelse har ark / takoppløft. 

- Området omfattes av reguleringsplan fra 2001. Det meste av 
bebyggelsen er imidlertid oppført atskillig tidligere. JH 14

 
Lav / middels tetthet. Tettheten varierer - øvre / vestre del og nedre / 
nordøstre del er tettest utbygd. 
Om lag 5 ubebygde tomter, og om lag 21 regulerte, ubebygde parseller JH 14
 
Området omfatter registrerte kulturminner og inngår i et område med stort 
kulturhistorisk innhold (”Område 15 Kunstnerdalen”). Et eldre veifar 
(Kongeveien) går gjennom området. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Området omfatter dalbunnen og noe av dalsidene i daldraget.  
Bekkedrag. 
 
Delvis støyutsatt fra jernbane og fra vei. 
Liten del av området i øst omfattes av stagnasjonssone for kaldluft. 
Kaldluftsdrenering er her vanskelig pga. jernbanefylling. 
 
Det forutsettes ingen fortetting utover det som er angitt i reguleringsplan. 
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Område JH 15 
 
Del av Kirkeveien, del av Vakåsveien, del av Otto Valstads vei. 
 

 
 

  
 
- Eneboliger, innslag av et par tomannsboliger. 
- Relativt lite og noe sammensatt område, men mindre grupper av 

bebyggelse har enhetlig struktur og utforming. 
- Bebyggelsen ligger i hovedsak parallelt / vinkelrett i forhold til terreng / 

vei. 
- Hovedsakelig enkle / rektangulære bygningsvolum med saltak, 

enkeltinnslag av valmtak. Samme takvinkel innen grupper av 
bebyggelse. Ark / takoppløft er typisk i husgruppen med felles 
atkomstvei helt øst i området. For øvrig forekommer ark / takoppløft 
nesten ikke. 
Hovedsakelig en etasje + underetasje ved skrånende terreng, loftsetasje i 
grupper av bebyggelsen. 

- Vestre del regulert 1958.  
Østre del omfattes av plan fra 2001, men er hovedsakelig utbygd på 
1980-tallet. 

 
Relativt høy tetthet. 
En romslig eiendom på litt over 2 da. 
 
Området grenser i nordøst til et gammelt veifar (Kongeveien). 
Deler av området i nord inngår i område med stort kulturhistorisk innhold 
(”Område 15 Kunstnerdalen”). 
 
Området ligger i utkanten av byggesonen.  
Sterkt skrånende terreng mot Vakåsveien. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Deler av område er å betrakte som komplett. 
 
 

Område JH 16 
 
Øvre del av Haugboveien. 
 
 

 
 

 
- Eneboliger. 
- Relativt tydelig bebyggelsesstruktur. 

Bebyggelsen er plassert innenfor samme retning, parallelt med koter, 
tilbaketrukket fra vei og med relativt lik avstand til vei. 
I vestre del er bygningene noe skråstilt i forhold til vei og ligger noe 
forskjøvet i forhold til hverandre. Boligene ligger omtrent midt på tomta, 
visuelt relativt åpent preg (opparbeidede hager). 

- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming – området bærer 
preg av å være bygget ut over tid, med bebyggelse fra ulike tidsperioder. 
Flere bygninger er i to fulle etasjer eller har en fasade i to fulle etasjer. 
I hovedsak saltak, men også enkeltinnslag av valmtak. Trehus med 
variert, men dempet fargebruk, i stor grad rød takstein. 

- Arealet øst for Haugboveien ble regulert 1958. Tre av bygningene er 
oppført tidligere på 1900-tallet.  
Arealer vest for Haugboveien omfattes av reguleringsplan fra 1998, men 
bebyggelsen er fra i hovedsak fra siste del av 1950-tallet og 1960-tallet. 

 
Middels tetthet. 
Hovedsakelig relativt romslige eiendommer, 1,5 – 2 da, en på 5,5 da. 
 
Området grenser til områder med stort kulturhistorisk innhold. 
Et eldre veifar (Kongeveien) går langs området i nord. 
 
Mye verdifull vegetasjon – spesielt i form av store trær. 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Reguleringsplanen som gjelder for vestre del av området forutsetter ikke 
fortetting. 

Område JH 17 
 
Del av Haugboveien. Haugboholtet. 
 

 

JH 15 

 

 
- Eneboliger. 
- Kun tre boligbugninger, hver med sitt formspråk. Fasader med mørkere 

farger eller oker. 
- Bygningene er plassert tilnærmelsesvis i øst – vest retning. 
- Reguleringsplan fra 1998. Eksisterende boliger er fra hhv 1800-tallet, 

1950-tallet og 1960-tallet. 
 
Lav tetthet. 
Noen få store eiendommer, 4 – 7,5 da. Om lag 9 regulerte, ubebygde 
parseller på disse eiendommene. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Området grenser til område med stort kulturhistorisk innhold. 
 
Området ligger i viktig kulturlandskap. 
Trebevokst skråning ned mot jordet i sør.  
Mange store trær på tomtene.  
Viktig område for vilt – rikt fugleliv. 
 
Ved en fortetting er det viktig å ivareta områdets grønne karakter. 
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