


Område H 1 
 
Fasanveien, del av Vakåsveien, del av Rugdeveien. 
 

 
- Tomannsboliger samt enkelte eneboliger. 
- Område sammensatt av delområder med enhetlig karakter. 
 

 
Vakås borettslag – enhetlig feltutbygd delområde: 

- Tomannsboliger. Enkeltinnslag av eneboliger. 
- Lineært, tydelig bebyggelsesmønster. Bygningene er i hovedsak plassert 

i forhold til terreng – langs med kotene, og som regel noe skråstilt i 
forhold til vei. Bygningene har relativt lik avstand til vei. 

- Opprinnelig stramme saltaksvolum i to etasjer. Slak takvinkel. Variert 
fargebruk, men hovedsakelig lysere farger. 
Flere senere tilbygg med noe variert utforming - men fellestrekk er at 
tilbygg er lagt til gavl og er i en etasje, og har samme takvinkel som 
hovedvolumets tak.  

- Regulert 1949. Utbygd tidlig på 1950-tallet. 
 

Sørøstre delområde - nytt, lite, enhetlig felt (Vakåsveien 18a-h): 
- Tomannsboliger 
- Fire like bygninger plassert i rekke /gruppe. 
- Stramme saltaksvolumer i en etasje + loft og underetasje.  

To takoppløft per hus. Lysere farger. 
- Reguleringsplan fra 1986. Utbygd 2002 – 2004. 
 
Middels tetthet. 
Til dels relativt romslige tomter for tomannsboligene – tomtenes form 
varierer (langsmale, trekantede osv). 
Delområde nye tomannsboliger i sørøst har små tomter / høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Regulert grøntdrag inntil området i sør. Turvei i sti- og turveiutredningen. 
(Området bør undersøkes med hensyn til biologisk mangfold før evt. 
fortetting). 
Delvis støyutsatt fra jernbane. Deler av området noe støyutsatt fra vei. 
 
Krever ytterligere studier. Vakås borettslag vurderes inntil videre som 
komplett.  
Evt. tiltak / tilbygg eller fortetting bør skje i tråd med det enkelte delområdets 
karakter. 
 
 

Område H 2 
 
Del av Rugdeveien, del av Vakåsveien. 
 

 

H 1 

 

 
- Eneboliger. Tomannsboliger (rekkehus), like typer samlet i to mindre 

grupper. 
- Relativt lite og noe sammensatt område. 
- Bebyggelsen er hovedsakelig plassert langs med terreng / koter. 
- Blandet / variert bygningsutforming. Hovedsakelig saltak, innslag av 

valmtak. Spredte innslag av ark / takoppløft. 
- Tomannsboligene / rekkehuset i sørøst har en karakteristisk utforming. 

Bygningene er plassert etter hverandre, på tvers av boligveien. 
Boenhetene ligger forskjøvet i forhold til hverandre både horisontalt og 
vertikalt. Skjevt saltak – gir fasade i to etasjer på en side og i en etasje på 
motsatt side. Lyse farger. 

- Regulert 1960, større del av området omregulert 1979. bebyggelsen er i 
hovedsak fra 1960-, 1970- og 1980-tallet 

 
Relativt høy tetthet. 
 
Langs området i nord, går et veifar fra før reformatorisk tid. 
 
Området ligger på en rygg / kolle og omkranses av grønne skråninger. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. 
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Område H 3 
 
Del av Nye Vakåsvei, sørvest for Holmenkrysset, beliggende mellom Nye 
Vakås vei og E18. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er plassert i forhold til kolle, i stor grad med mønet langs 

med kotene. 
- Hovedsakelig noe eldre bebyggelse med små, enkle hovedvolumer. 

Hovedsakelig saltak. 
- Uregulert. Stort sett noe eldre bebyggelse. 
 
Middels/høy tetthet. 
Relativt romslige tomter (1 - 1,5 da, en eiendom på nesten 3 da). 
 
Området består av en markert, grønn kolle. Flere store trær. 
 
Svært støyutsatt fra vei. 
 
Størrelsen begrenser utviklingspotensialet. 
Området ligger mellom områder avsatt til næringsområder i kommuneplanen. 
Kollens grønne preg bør ivaretas. 
Området må evt. vurderes i sammenheng med Holmenområdet. 
 

Område H 4 
 
Vinterkroken. 
 

 
 

 

 
Feltutbygd, svært enhetlig område med konsentrert småhusbebyggelse. 
 
- Tomannsboliger, rekkehus, flermannsboliger.  I tillegg noen eneboliger 

som ligger samlet og svært tett. 
- Bebyggelsen er plassert i rekker / grupper / tun i forhold til felles 

atkomstvei / felles arealer sentralt i området.  
- To etasjes stramme saltaksvolumer. Samordnet fargebruk (gul, rød, 

gråblå). Deler av bebyggelsen har utvendige trappeatkomster. 

- Mindre delområde med eneboliger har en lineær bebyggelsesstruktur. 
Konsentrert bebyggelse / små tomter. Stramme saltaksvolumer i en 
etasje + loftsetasje og underetasje. Brattere takvinkel. Ingen ark / 
takoppløft. 

- Regulert 1985, utbygd tidlig på 1990-tallet 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Langs området i sør, går et veifar fra før reformatorisk tid. 
 H 3 
Landskapet danner en rygg diagonalt i området. 

H 4 Sammenhengende regulert grøntbelte i sør.  
 
Østre del delvis støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. 
Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter. 
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Område H 5 
 
Brusetfaret og del av Brusetveien. 
 

 

 

 
- Eneboliger, tomannsbolig, firemannsboliger, rekkehus. 
- Område sammensatt av feltutbygde, svært enhetlige delområder både når 

det gjelder bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. 
- Tydelig bebyggelsesstruktur. Ulike typer bygninger ligger samlet i 

mindre delområder / rekker som forholder seg til landskapets 
hovedretning. Bebyggelsesstrukturen understreker landskapsformen. 
Husrekkene ligger parallelt med kotene. 

- Reguleringsplaner fra 1968 og 1984. Noe uregulert areal. 
 

 
Rekkehusene (Kirkeveien 56b-k og Brusetveien 61-91): 

- Stramme saltaksvolumer i bratt li. Bygninger / møneretning parallelt 
med kotene. En etasje + underetasje / dobbel underetasje. Slak takvinkel. 
Ingen ark / takoppløft. Enhetlig fargebruk. Utbygd 1960-tallet. 

 
Frittliggende eneboliger (Brusetfaret 51 – 59):  

- Liten rekke med bolighus som ligger parallelt med vei, men der den 
enkelte bygning ligger skråstilt i forhold til vei – og med mønet på tvers 
av slakt hellende terreng. Karakteristisk bygningsutforming. 
Saltaksvolumer i en etasje + underetasje. Slak takvinkel. Ingen ark / 
takoppløft. Utbygd 1960-tallet. 

 
Flermannsboliger (Brusetfaret 42 – 60):  

- Noe mer blandet bygningsutforming. Saltaksvolumer i en etasje + lofts- 
og underetasje. Hovedsakelig er bygningene plassert med mønet langs 
med kotene, men en av hustypene har mønet på tvers av terreng. 

Varierende takvinkel. Innslag av ark / takoppløft. Utbygd siste del av 
1980-tallet. 

 

 

Kjedede eneboliger i bratt skråning (Brusetveien 59-71): 
- Karakteristisk bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. 
- Bygningene ligger i en stram rekke parallelt med vei / terreng og med 

innbyrdes lik avstand. Den enkelte bygning ligger noe skråstilt i forhold 
til vei - med mønet på tvers av vei – og slik at utsikt fra den enkelte bolig 
er ivaretatt.  

- Likt utformede bygninger i en etasje + underetasje. Terrengmur med 
trapp mellom bygningene. Saltak med slak takvinkel. Ingen ark / 
takoppløft. Mørkere farger. 

 
Høy tetthet. 
En enkeltstående eiendom relativt romslig (omfattes til dels av grønn 
skråning). 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Området grenser i nord til Kirkeveien, som er et eldre veifar. 
Delområdet i sør er et særegent og godt eksempel på 
boligbebyggelse/byggeskikk fra slutten1960-tallet, og representerer 
kulturminner fra vår tid.. Bebyggelsen er tegnet av arkitektene Borgen og 
Bing Lorentzen. 
 
Innslag av bratte, grønne skråninger som har stor betydning for både nær- og 
fjernvirkning. 
 
Delvis støyutsatt fra vei og jernbane. 
 
Komplett område. 
Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med det enkelte delområdets karakter. 
Deler av området anses å ha bevaringsverdi. Dette gjelder spesielt 
bebyggelsen i Brusetveien 59-71. 
 

Område H 6 
 
Del av Greverudveien, del av Brusetveien, Brusethagen, Brusetsvingen, 
Hvalstadjordet, Smedsvingen. 
 

 

H 5 

H 6 

H 6 

 
- Eneboliger. Noen tomannsboliger og rekkehus – hovedsakelig 

beliggende til Smedsvingen / Hvalstadjordet. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming – området bærer preg av å være bygget ut over tid.  
Området inneholder flere, mindre delområder / husgrupper med mer 
enhetlig preg, deriblant: 

- Reguleringsplaner fra 1950 (nord for Kirkeveien), 1979, 1984, 1985, 
1992, 1999 og 2001, noe uregulert areal. 
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Delområde Brusetveien 49-57 og 42-62: 

- Lav, dempet eneboligbebyggelse (samt en tomannsbolig) hovedsakelig 
plassert i forhold til vei / terreng – langs med vei / koter, og med relativt 
lik avstand til vei. En etasje til dels underetasje. Saltak / valmtak med 
slak takvinkel eller flate tak. Mørkere farger. 
Utbygd hovedsakelig på 1970-tallet 

 

 

 

Delområde Brusethagen 25 – 35 og 26 - 34: 
- Feltutbygd, lite delområde med relativt enhetlig utforming og høy tetthet, 

utbygd i senere tid.  
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er plassert med mønet langs med vei og terreng, og med 

relativt lik avstand til vei. 
- En etasje + loftsetasje, hovedtyngden av husene har også underetasje. 

Saltak, innslag av halvvalm. Brattere takvinkel. En til to ark per hus. 
- Utbygd på 1990-tallet. 
 

 

 

Delområde Brusetsvingen 47 - 53: 
- Feltutbygd, lite delområde med relativt enhetlig utforming og høy tetthet, 

utbygd i senere tid. 
- Eneboliger. 
- Bebyggelsen er plassert parallelt / vinkelrett innenfor samme 

hovedretning. 
- En etasje + loftsetasje, enkelte av husene har også underetasje. Halvvalm 

eller saltak, brattere takvinkel. Alle hus har to ark – en på hver side. 
- Utbygd 2000. 
 

 

Delområde Smedsvingen 34 - 42: 
- Feltutbygd, lite delområde med enhetlig utforming og høy tetthet. 
- Kjedede eneboliger / rekkehus. 
- To små rekker som er plassert parallelt med hverandre. 
- En etasje + loftsetasje, noen også med underetasje. Bratte saltak, hvert 

hus sitt møne på tvers av husrekken. Ingen ark / takoppløft. 
 

 

Delområde Hvalstadjordet 1 - 7: 
- Tomannsboliger, en enebolig. 
- Bebyggelsen er plassert skråstilt i forhold til vei. 
- Bebyggelse i en etasje eller to etasjer. Saltak. En del senere tilbygg. 
- Utbygd siste del av 1950-tellet og til dels på 1960-tallet. 
 
Middels tetthet området sett under ett. Deler av området har relativt høy 
tetthet. 
Om lag 15 ubebygde boligtomter. I tillegg om lag 4 regulerte, ubebygde 
parseller.  
Flere romslige tomter på om lag 2 da, bl.a. gjelder dette i delområde 
Brusetveien og noen av eiendommene nord for Kirkeveien. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Mindre deler av området ligger 
innenfor et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 12 Hvalstad, 
Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad”). 
Kirkeveien, som er et eldre veifar, går gjennom området. 
 
Området grenser til LNF-områder. 
Omfatter viktig biologisk mangfold: 
- Allé med store gamle asketrær langs Skustadgata – svært viktig.  
- Området grenser mot Torstaddammen. (lokalt viktig). 
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 

Område H 7 
 
Del av Brusetsvingen.  
 

 

H 7 

 

 
- Eneboliger. 
- Relativt enhetlig område. 
- Bebyggelsen er plassert med samme retning (vinkelrett / parallelt i 

forhold til hverandre). 
- Hovedsakelig enkle saltaksvolumer i en etasje. 
- Uregulert. 
 
Middels/høy tetthet. 
 
Et eldre veifar går langs området i nordvest. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Størrelsen og beliggenheten mellom områder avsatt til næringsområder i 
kommuneplanen, begrenser utviklingspotensialet. 
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Område H 8 
 
Område nordvest for E18, ved Torstad ungdomsskole.  
Del av Ravnsborgveien, del av Torstadbakken, Torstadskogen, del av 
Torstadveien, del av Torstadåsen. 
 

 
 
- Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming – området bærer til dels preg av å være bygget ut 
over tid. 
Området inneholder også enhetlige delområder, dette dreier seg i første 
rekke om felt med rekkehus og lavblokker / flerfamiliehus. 

- Stor del av området ble regulert i 1925. I dag omfattes området av planer 
fra siste del av 1980-tallet og første del av 1990-tallet, i tillegg til planen 
fra 1925. 

 

Delområde med lavblokker Torstadskogen: 
- Lavblokker (flerfamiliehus). 
- Delområdet består av to grupper med flerfamiliehus (5-6 enheter i hvert 

hus), hver gruppe med sin bygningstype. I den ene gruppen er 
bygningene plassert i rekke langsetter en skråning, i den andre gruppen 
ligger bygningene omkring et fellesareal i et tun. 

- To etasjer + underetasje / dobbel underetasje. Garasje er til dels løst i 
underetasje og til dels løst som frittliggende anlegg. Saltak. Samme farge 
fargebruk – gulmalt trepanel med hvitmalte detaljer. 

- Bebyggelsesplan fra 1994. Utbygd 1990-tallet. 
 

Delområde Torstadveien øst: 
- Rekkehus. 
- Lineær bebyggelsesstruktur. 
- Stramme saltaksvolum i en etasje + dobbel underetasje hvorav den 

nederste består av garasjer. Slak takvinkel. Ingen ark / takoppløft. 
Enhetlig fargebruk (rød, rødbrun).  

- Reguleringsplan fra 1978, påfølgende utbygging. 
 

 

 
Øvrig bebyggelse:  

- Eneboliger. Noen få tomannsboliger. H 8 - Bebyggelsen er i hovedsak plassert langs med terreng / koter. Innen et 
par mindre grupper av bygninger ligger mønet på tvers av terreng. Innen 
et par andre grupper ligger bygningene tydelig plassert parallelt / 
vinkelrett i forhold til felles hovedretning. 

- Blandet bygningsutforming når en ser småhusbebyggelsen under ett. Til 
dels ligger bygninger med klare fellestrekk samlet i mindre grupper – er 
gjerne bygd ut i samme tidsperiode.  
Hovedtrekk er en etasje + evt. underetasje og / eller loftsetasje. 
Hovedsakelig saltak, enkelte innslag av valmtak. Innslag av flate tak i en 
liten gruppe bygninger. 
Ark / takoppløft finnes i noen grupper av bebyggelsen, men er 
fraværende i andre grupper. 

- Varierende alder på bebyggelsen. En del eldre bygninger (før 1950) i 
søndre del av området, samt enkelte i nordøstre del. 

 
Middels tetthet område sett under ett. 
Om lag 10 ubebygde boligtomter, og om lag 20 regulerte, ubebygde parseller 
– de fleste med samlet beliggenhet. 
Enkelte romslige eiendommer, ca 2 – 5 da, som ikke inneholder regulerte 
boligparseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Området grenser til, og mindre 
deler inngår i, områder med stort kulturhistorisk innhold (”Område 12 
Hvalstad, Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad” og ”Område 13 
Kongeveien – Ravnsborg”). 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
Eldre veifar går gjennom og langs området. 
 
Viktig trebevokst silhuettlinje mot Torstadskogen.  
Viktige, steile trebevokste skråninger samt rygg mot Nesbru. 
Området grenser i sør mot Torstaddammen – område med viktig biologisk 
mangfold: - lokalt viktig.  
 
Store deler av området er støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Deler av området er å betrakte som komplett.  
Evt. tiltak / tilbygg bør skje i tråd med det enkelte delområdets / den enkelte 
husgruppens karakter. 
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Område H 9 
 
Del av Ravnsborgveien, beliggende inntil E18.  
 

 
 

  
 
- Eneboliger. En tomannsbolig (samt en kontorbygning). 
- Bygningene plassert med omtrent samme retninger som bebyggelsen på 

Ravnsborg. 
- I østre delområde er det et eldre bolighus. Dette er en tomannsbolig i to 

etasjer med saltak.  
Øvrig bebyggelse er fra ca 1960-tallet og 1970-tallet og består av relativt 
enkle bygningsvolumer i en etasje, ved skrånende terreng kommer 
underetasje i tillegg. Saltak med slak takvinkel.  

- Regulert 1923. 
 
Middels/høy tetthet. 
 
Østre delområde grenser til et registrert kulturminne (Kongeveien). Deler av 
veitraséen er definert som et område med stort kulturhistorisk innhold 
(”Område 13 Kongeveien – Ravnsborg”).  
 
Svært støyutsatt fra vei. 
 
Størrelsen samt støyforhold gjør området uegnet til fortetting.  
 

Område H 11 
 
Del av Ravnsborgveien, nord for Ravnsborg. 
 

 
 

 
- Eneboliger. En enkeltstående bygning for bofellesskap. 
- Bebyggelsen er hovedsakelig plassert langs med terrengets hovedretning. 
- En eldre bygning i 1 ½ etasjer og med ark (bygningen for bofellesskap). 

Øvrig bebyggelse er i hovedsak utbygd siste del av 1970-tallet, og består 
i hovedsak av enkle bygningsvolumer i en etasje + underetasje. Saltak 
innslag av valmtak. Slak takvinkel og ingen ark / takoppløft. Mørkere 
farger. 

- Reguleringsplan fra 1973. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som danner et miljø.  
Langs området går et eldre veifar. 
 
Sørøstskrånende terreng med et flatere parti sentralt. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Komplett område. 
 

Område H 12 
 
Del av Torstadbakken. 
 

 

H 11 
H 12 

 

 
- Eneboliger. Tomannsboliger med samlet beliggenhet.  
- Området er til dels utbygd som felt (tomannsboliger). 
- Tomannsboligene er plassert skråstilt på landskapsryggen.  

Bebyggelsen består av stramme saltaksvolumer i to etasjer. En av 
bygningene er i en etasje + underetasje. Slak takvinkel. Mørke farger. 
Enkelte senere tilbygg som underordner seg hovedvolumet. 

- Eneboligene: Mer sammensatt mht bebyggelsesstruktur og 
bygningsutforming. Hovedsakelig bebyggelse i en etasje + underetasje. 
Saltak / valmtak. 

- Regulert 1962. Utbygd på 1960-tallet. 
 
Middels tetthet. 
En ubebygd, regulert parsell. En eiendom kun bebygd med fritidsbolig. 
 
Området grenser til et område med stort kulturhistorisk innhold. 
 
Variert terreng. Deler av området danner en terrassert rygg. En kolle mot 
Torstaddammen. 
 
Evt. tiltak / tilbygg i delområdet med tomannsboliger bør skje i tråd med 
delområdets / bebyggelsens karakter. 
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Område H 13 
 
Del av Skustadgata / Hvalstadveien. 
 

 

 

 

 
 
- Eneboliger, tomannsboliger (horisontaldelte). 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming – området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- Bebyggelsen er i to etasjer, eller i en etasje + underetasje. Hovedsakelig 

saltaksvolumer. Enkelte innslag av ark / takoppløft. 
- Omfattes av reguleringsplan fra 2003. Eksisterende bebyggelse er i 

hovedsak oppført på 1900-tallet, noen relativt tidlig på 1900-tallet. 
 
Lav/middels tetthet. 
En regulert, ubebygd parsell. For øvrig relativt romslige eiendommer. 
 
Kulturminner: 
Området grenser til, og inngår delvis i, område med stort kulturhistorisk 
innhold (”Område 12 Hvalstad, Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad”). 
Området er regulert til spesialområde bevaring. 
Skustadgata, som er et eldre veifar går gjennom området. 
 
Landskap / grønnstruktur: 
Området er del av kulturlandskapet langs Skustadgata, og i østre del er det 
regulert vernesone der terreng og vegetasjon skal bevares. 
Omfatter viktig biologisk mangfold: Askeallé med store, gamle trær - svært 
viktig. 
 
Kommentar: 
Med unntak av den begrensede fortetting som det åpnes for i 
reguleringsplanen (vedtatt 2003), vurderes området som komplett. 

Område H 14 
 
Del av Hvalstadveien, mellom Kirkeveien og Hvalstad stasjon. 
 

 
 

 

 
- Eneboliger. Et par enkeltstående tomannsboliger, en firemannsbolig. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming – området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
- Hovedsakelig bebyggelse i to etasjer, eller i en etasje + underetasje. 

Hovedsakelig saltak. Enkelte innslag av ark / takoppløft. 
- Reguleringsplaner fra 1982 og 1986. Varierende alder på bebyggelsen. 

Enkelte bygninger har opprinnelse tilbake på 1800-tallet. For øvrig 
bebyggelse fra 1950- og 1960-tallet samt fra 1980-tallet. 

 
Middels tetthet. Om lag tre ubebygde eiendommer, i tillegg et par regulerte, 
ubebygde parseller. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
Kulturminnene inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold 
(”Område 14 Hvalstadåsen”). 
I sør grenser området til eldre veifar. 
 
Viktig biologisk mangfold: Dam v. Asker museum, inneholder flere 
rødlistearter samt liten salamander. 
 H 13 Delvis støyutsatt fra vei og jernbane. 

H 14 
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Område H 15 
 
Område vest for Hvalstad stasjon. 
Hvalstadlia, del av Hvalstadåsen, del av Solstadveien, Solstadlia, Solstad 
Terrasse, Lidarende, Furubakken. 
 

 
 

 

 

 
- Eneboliger. Innslag av enkelte tomannsboliger / kjedede eneboliger. 
- Stort og sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming, området bærer preg av å være bygget ut over tid. 
Området inneholder en del eldre bebyggelse, men også stor grad av 
fortetting i senere tid (som følge av reguleringsplaner fra 1980 og 1981). 

- Bebyggelsen er i stor grad plassert i forhold til terreng / vei. En stor del 
av bebyggelsen er riktignok lagt med mønet langs med kotene, men det 
må sies å være et trekk ved området at en del av bebyggelsen (fra 
fortetting siste to tiår) er plassert med mønet på tvers av kotene, med 
gavlsituasjon ut mot utsikten. På reguleringsplanene er imidlertid ny 
bebyggelse vist med mønet parallelt med kotene. 

- Blandet bygningsutforming. Et hovedtrekk er likevel saltaksbebyggelse i 
en etasje + underetasje, mange også med loftsetasje. For øvrig innslag av 
andre takformer. Innslag av 1 ½ - 2 etasjer – gjelder spesielt eldre 
bebyggelse.  

- Søndre del omfattes av reguleringsplan fra 1980, nordre del av plan fra 
1981. Området inneholder en del eldre bygninger, men også en god del 
fortetting siste to tiår (som følge av reguleringsplan fra 1980). 

 
Middels tetthet. 
Om lag 10 ubebygde eiendommer, og om lag 11 regulerte, ubebygde 
parseller. 
Relativt høy tetthet i deler av området – små tomter.  Men også enkelte 
relativt romslige, bebygde eiendommer (som ikke er forutsatt delt / 
ytterligere bebygd) – til en viss grad består disse større eiendommene av 
bratte skråninger. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner, og grenser opp til områder med 
stort kulturhistorisk innhold. 
Gjennom området går veifar/veikorridor fra før-reformatorisk tid. 
 
Området grenser til Semsvannet landskapsvernområde. Skaugumsåsen er 
også et viktig friluftsområde i nærheten.   

H 15 Området omfattes av eksponerte, bratte og grønne skråninger. 
To bekkedrag går gjennom området.  
 
Delvis støyutsatt fra jernbane. 
 

H 15 
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Område H 16 
 
Hvalstadåsen. 
 

 
 

 
 

 

 

 
- Eneboliger. Innslag av et par tomannsboliger og to terrasseblokker. 
- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

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

terreng eller vei, som regel med mønet parallelt med kotene.  
- En del eldre bebyggelse på landskapsryggen eller beliggende til 

Kirkeveien. Denne bebyggelsen er 1 ½ - 2 etasjer og har som regel bratt 
takvinkel. 

- For øvrig blandet bygningsutforming, men hovedtrekk er likevel 
bygninger i en etasje + underetasje, enkelte med loftsetasje. Saltak, 
innslag av valmtak. Deler av bebyggelsen har ark / takoppløft. For øvrig 
innslag av andre takformer.  

- Terrasseblokkene ligger som en isolert bygningstype i området. 
Blokkene inneholder henholdsvis 5 og 6 leiligheter, en leilighet per plan. 
Bygningene er terrassert med terrenget og har store terrasser i front. 
Saltak over øverste leilighet. 

- Nordre del omfattes av reguleringsplan fra 1980, søndre deler av plan fra 
2001. Området inneholder mange eldre bygninger, men også en god del 
fortetting siste to tiår (som følge av reguleringsplan fra 1980). 

 
Middels (lav) tetthet. 
Om lag 6 ubebygde eiendommer, og om lag 9 regulerte, ubebygde parseller. 
Relativt romslige eiendommer, mange på 1 - 1,5 da, samt en del på 2 – 4 da 
og over. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner, som danner et miljø. 
Området inngår i områder med stort kulturhistorisk innhold (”Område 14 
Hvalstadåsen” og ”Område 15 Kunstnerdalen”). 
 
Nærhet til viktig friluftsområde- Skaugumsåsen og Semsvannet  
Området utgjøres av landskapsrygg / skråning eksponert ut mot 
Hvalstaddalen. 
 
Delvis støyutsatt fra vei og jernbane. 
 
Deler av området er svært bratt. I disse områdene vil en videre fortetting 
medføre betydelige terrenginngrep. Dette gjelder spesielt den vestre del av 
området. 
 

Område H 17 
 
Del av Solstadfeltet. Del av Johs. Hartmanns vei. 
 

 

H 17 

H 16 
 

 
Feltutbygd, svært enhetlig eneboligområde. 
 
- Eneboliger. En tomannsbolig. 
- Tydelig bebyggelsesstruktur. Stramme bygningsvolum er plassert på en 

bestemt, men også myk og ledig måte, omkring internvei. Møneretning 
er parallelt med kotene. Felles parkering / garasjeanlegg. 

- Enkle saltaksvolum i en etasje + underetasje. Slak takvinkel, rene 
takflater - ingen ark / takoppløft. Variert, men samstemt fargebruk 
(dempet rød, mørk brun, grå og hvit). 
Bygningstypen som utgjør største del av området, har tilnærmet 
kvadratisk grunnflate og karakteristisk balkong i front. Noen få hus i 
nordøstre del har avlangt bygningsvolum. 

- Bebyggelsesplan fra 1974. Utbygd siste halvdel 1970-tallet 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området grenser til område med stort kulturhistorisk innhold. 
Bebyggelsen, som ble levert fra Bøhle Bruk, representerer kulturminner fra 
vår tid. Området er et svært godt eksempel på boligbebyggelse/byggeskikk 
fra 1970-tallet. 
 
Boligene ligger langs en sørøstvendt, relativt bratt skråning som er en del av 
et høydedrag. 
 
Delvis støyutsatt fra jernbane 
 
Komplett område. 
Ved eventuelle tiltak / tilbygg er det viktig å opprettholde og videreføre 
områdets / bebyggelsens karakter. Området anses å ha bevaringsverdi. 
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Område H 18 
 
Del av Solstadfeltet.  
Del av Johs. Hartmanns vei, Fiolveien, del av Skustadgata. 
 

 

 

 

 
 
- Eneboliger. En tomannsbolig samt tre kjedede eneboliger. 
- Området sett under ett er relativt enhetlig, og inneholder delområde i 

nord / vest med svært enhetlig bebyggelse. 
- Regulert 1965, østre del omfattes av reguleringsplan fra 2003. 
 

Nordvestre delområde: 
- Lineær bebyggelsesstruktur. Bygningene er plassert i forhold til terreng / 

vei – avlange enkle volum med møneretning parallelt med kotene. 
- Svært enhetlig bebyggelse i en etasje + underetasje. Saltak med slak 

takvinkel. Ingen ark / takoppløft. Karakteristisk vindussetting med 
vindusbånd. Fasadene har knappe detaljer, og består trepanel med mørke 
farger og trefargede vinduer. 

- Bygd i 1966. 
 

Bebyggelsen for øvrig: 
- Noe mindre tydelig struktur og noe mer blandet bygningsutforming. 
- Hovedsakelig en etasje + underetasje. Hovedsakelig saltak med slak 

takvinkel. Innslag av valmtak og flatt tak.  
- I stor grad bebyggelse fra 1960- og 1970-tallet. 
 
Middels tetthet. 
Tomtestørrelser hovedsakelig på 1 – 1,5 da. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner og grenser til område med stort 
kulturhistorisk innhold. Skustadgata er et eldre veifar som går gjennom 
området i øst. 

Deler av området er regulert til spesialområde bevaring.  
Delområdet i nordvest er et svært godt eksempel på 
boligbebyggelse/byggeskikk fra 1960-tallet. Bebyggelsen har betegnelsen 
”Joker hus” og er tegnet av arkitektene Stein Finne og Jan Nilsen.  
 
Området ligger på høydedrag med bratte, grønne skråninger.  
Østre del utgjør en del av kulturlandskapet langs Skustadgata.  
Området grenser til bekkedrag i nord og øst. Langs deler av bekkedrag er det 
regulert vernesone der terreng og vegetasjon skal bevares. 
 
Relativt komplett område. 
Ved eventuelle tiltak / tilbygg er det viktig å opprettholde og videreføre 
områdets / bebyggelsens karakter. Delområdet i nordvest anses å ha 
bevaringsverdi. 
 

Område H 19 
 
Skustad og Solhaug. Del av Skustadgata. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger. 
- Det meste av bebyggelsen er eldre og bevaringsverdig bebyggelse. 
- Saltaksvolumer. 
 
Lav/middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. Søndre delområde er del av et 
område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 12 Hvalstad, Solstad, 
Skustad, Berger, Torstad, Åstad”).  
De to delområdene grenser til Skustadgata som er et eldre veifar.  
Søndre delområde, store deler av nordre delområde, samt Skustadgata er 
regulert til spesialområde bevaring.  
 
Området utgjør en del av kulturlandskapet langs Skustadgata.  
Nordre del inneholder arealer som er regulert til spesialområde natur.  
Søndre del grenser til bekkedrag (regulert som vernesone der terreng og 
vegetasjon skal bevares). 
Inneholder viktig biologisk mangfold: kalkskog med innslag av rik 
edelløvskog, granskog og furuskog og blandingsskoger. 
 
Kaldluftsdrenering langs Neselva, som går mellom de to delområdene. 
 
Begrenset fortetting ivaretas av reguleringsplan for Skustadgata (vedtatt 
2003). 
Del av området er regulert til offentlig formål – barnehage. 
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Område H 20 
 
Del av Solstadveien. Furulia, Solstadlia. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, tomannsboliger. 
- Strukturerende elementer er vei og terreng. 
- Hovedsakelig saltaksvolumer. 
- Reguleringsplaner fra 1981 og 2001 
 
Lav (middels) tetthet. 
 
Gjennom området går veifar fra før reformatorisk tid. 
 
Området tangerer markagrensen. 
Området ligger i en østvendt, grønn og til dels bratt skråning. 
Omfatter i nordvest område med viktig biologisk mangfold: Gråor-heggeskog 
– svært viktig. 
 
Støyutsatt fra jernbane 
 
Størrelsen samt beliggenhet nær jernbane og viktige naturområder, begrenser 
utviklingspotensialet.  
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