


Område BM 1 
 
Devikveien, Devikrabben / Holmen. 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, kjedede eneboliger og rekkehus. 
- Enhetlig område med hensyn til bebyggelsesstruktur. Området består av 

mindre delområder med bebyggelse som har en enhetlig utforming. 
- Bebyggelsen er for en stor del i en etasje + underetasje, enkle volum med 

slake saltak uten takoppløft. 
- Reguleringsplaner fra 1978 og 1991. Mye av bebyggelsen er fra tidlig på 

1980-tallet. Området har innslag av eldre bevaringsverdig bebyggelse.  
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. Deler av 
området er regulert til spesialområde bevaring. 
 
Skogkledd skråning avgrenser området mot nord. Holmen fjordhotell og 
offentlig badeplass mot sør. Terrenget danner to nordøst-/sørvestgående 
rygger. Strandsone. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Området har relativt høy tetthet. Åpne arealer innenfor området er for en stor 
del felles arealer eller ligger i strandsonen i forbindelse med eldre 
bebyggelse. Området er med bakgrunn i dett ikke egnet for videre fortetting.  
 
 

Område BM 2 
 
Holmen – Holmenåsen, Dalslia. 
 

 
 

 

 

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

Området bærer preg av å være bygget ut over tid. Ett feltutbygd 
delområde ved Holmengata. 

- Bebyggelsesstrukturen i området tar utgangspunkt i landskap og terreng. 
I og langs åssidene i sør og vest er bebyggelsen for en stor del lagt med 
møneretning som følger kotene i terrenget. I de flatere delene av området 
i nord er bebyggelsen for en stor del lagt parallelt eller vinkelrett på 
hovedretningen i landskapet, dvs. i sørvestlig - nordøstlig retning. 

- Bebyggelsen varierer når det gjelder høyde - fra en til to etasjer. 
Takformen er hovedsakelig saltak med innslag av takoppløft og arker. 

- Større del av området – midtre/vestre del – er regulert 1923.  For øvrig 
omfattes området av planer fra 1934, 1980, 1985 og 1995. En del 
uregulert areal – sør og østvendt skråning mot Fekjan og Holmengata. 
Svært mange eldre bygninger, hvorav de fleste er fra første halvdel av 
1900-tallet, enkelte tilbake til 1800-tallet. En god del fortetting utover på 
andre halvdel av 1900-tallet. 

 

BM 2

Holmengata 12a-c og 14a-c.  
- Rekkehus, eneboliger. 
- Området er bygd ut som et felt og har en enhetlig karakter når det gjelder 

bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. 
- Bebyggelsen er plassert i to reker, hvor boligene ligger litt forsjøvet i 

forhold til hverandre. 
- Bebyggelsen er i en etasje og har slake saltak uten takoppløft eller 

innhugg. Fasadene er i mørke farger og består av tegl og tre. 
- Utbygd 1960-tallet. 
 
Middels tetthet. 
Området har enkelte store romslige tomter. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner.  En del av disse danner et miljø 
langs Holmengata, som er et gammelt veifar fra før-reformatorisk tid.  
 
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng (koller, 
silhuetter) 
Topografisk variasjon. Markerte, steile skråninger rundt høydedrag i sør.  
 
Relativt store deler av området er støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
Kaldluftsdrenering langs Neselva nordøst for området.  
Langs Fekjan: Lavereliggende område (mulig kalluftstagnasjon) kombinert 
med forurensning fra vei kan medføre uheldig lokalklima. 
 
I videre fortetting av området må man unngå å bygge ut de best eksponerte 
og bratte partiene av høydedraget og sikre at det grønne preget opprettholdes.  
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Område BM 3 
 
Gartnerveien - Dalslia 
 

 
 

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

bygningsutforming. Bebyggelsen er for en stor del plassert vinkelrett / 
parallelt med hovedretningen i landskapet. 

- Området bærer preg av å være bygd ut over tid og har en del innslag av 
toetasjes bebyggelse fra 1940-50. Bebyggelsen har i hovedsak saltak 
uten takoppløft og arker. 

- Et mindre delområde har en enhetlig utforming, Fekjan 43-47, som 
består av enkle volumer i en etasje med slake saltak uten oppløft eller 
innhugg. En enkelte bolig er bygd sammen med garasje/carport. 
Fasadene er i tegl og tre og har mørke farger. 

- Regulert 1923. Arealer mot Fekjan omfattes i dag av reguleringsplan fra 
1980. Varierende alder på bebyggelsen. Flere eldre bygninger – fra 
1950-tallet og tidligere. 

 
Middels/høy tetthet. 
Enkelte store, romslige eiendommer. 
 
Mindre høydedrag i vestre del av Dalslia. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
Kaldluftsdrenering langs Neselva øst for området.  
Lavereliggende område (mulig kalluftstagnasjon) kombinert med 
forurensning fra vei kan medføre uheldig lokalklima. 
 
Området ligger utsatt for støy og forurensning fra E-18 og egner seg derfor 
ikke uten videre til fortetting.   

Område BM 4 
 
Nesvangen. 
 

 

 

 

 

 
- Rekkehus, noen tomannsboliger. 
- Enhetlig område når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming.  
- Bebyggelsesstrukturen tar utgangspunkt i landskap og terreng ved at 

bygningene ligger langs kotene i terrenget og er plassert langs en vest- 
og sørvendt skråning. 

- Bebyggelsen har et formspråk som er typisk 1970- og 1980-tallet. Enkle 
volum i 1 ½ - 2 etasje med slake saltak uten takoppløft eller arker. Vestre 
del av området har fasader i rødt, mens østre del har lyse farger. 

- Reguleringsplaner fra 1936, 1972 og 1980. Utbygd på 1970- og 1980-
tallet 

 
Relativt høy tetthet. 
 
Bratt skråning mot vest. 
 
Området har relativt høy tetthet og vurderes derfor som et komplett område 
som ikke bør fortettes videre.

Område BM 5 
 
Nesbru, mellom Fekjan og Neselva 
 

 

BM 3 

BM 3 BM 4

BM 5 

 

 

 

Mars 2006 137



- Eneboliger. 
- Området er sammensatt når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. 
- Bebyggelsen er i hovedsak i to etasjer med slake saltak. Noen innslag av 

valmet tak. 
- Reguleringsplan fra 1980, flere av bygningene er imidlertid atskillig 

eldre enn dette (fra 1950-tallet og tidligere). 
 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Området ligger tett opptil og langs Neselva. Arealene langs elvebredden har 
rik vegetasjon. 
Området er en verdifull del av et sammenhengende ”grøntdrag”/elvelandskap 
som strekker seg fra Holmen til Åstadlia. 
 
Svært støyutsatt fra vei. 
Kaldluftsdrenering langs Neselva øst for området.  
Lavereliggende område (mulig kalluftstagnasjon) kombinert med 
forurensning fra vei kan medføre uheldig lokalklima. 
 
Støy, lokalklima samt hensyn til grøntdraget/elvedraget gjør at området ikke 
egner seg uten videre til fortetting.  
 

Område BM 6 
 
Landøya sør. 
 

 
 

 
- Eneboliger, innslag av tomannsboliger og hytter. 
- Området er sammensatt når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. Bebyggelsen er for en stor del plassert langsmed 
kotene i terrenget og består for en stor del av eldre eneboliger på store 
tomter. Langs sjøen ligger disse tilbaketrukket. Bygningene har i stor 
grad saltak, ofte med ark. 

- I den østre delen av området er et mindre delområde bygd ut med nye 
eneboliger som ligger svært tett, og som fremstår som svært eksponerte 
og dominerende i landskapet. Utbygd siste halvdel av 1980-tallet. 

- Området forøvrig fremstår som svært åpent og grønt 
- Langs en mindre del av områdets avgrensning mot sør / ut mot fjorden, 

er områdets karakter sterkt preget av kontakten med sjøen og de mange 
eldre, små brygger og båthus/sjøboder/badehus. 

- Reguleringsplaner fra 1983, 1985 og 1994. Varierende alder på 
bebyggelsen. Svært mange eldre bygninger, en del er oppført tilbake på 
1800-tallet. 

 
Tettheten varierer. Største delen av området består av eldre boligbebyggelse 
med middels tetthet. Mindre områder med ny bebyggelse har relativ høy 
tetthet. 
 

Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. Deler av 
området inngår i område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 2 
Bebyggelsen ved Landøystranda”). 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring (Sonia Henies park) 
Langs områdets avgrensning mot nord, går et eldre veifar. 
 
Landøya kan grovt sett karakteriseres som et høydedrag med to toppunkt. I 
området skråner terrenget ned mot sjøen. Strandsone.  
Området ligger eksponert mot sjøen og mot Holmenområdet. 
Inneholder i sør viktig biologisk mangfold: kalkrike strandberg med 
tilhørende kalkskog i øvre del, ytterligere undersøker ønskelig. I nordøstre 
del Kalkrike strandberg samt store, gamle eiketrær. 
 
Videre fortetting i området må ivareta områdets karakter både i forhold til det 
grønne åpne preget, men også i forhold til strandsonen.  
 

BM 6
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Område BM 7 
 
Landøya, Nesbukta 
 

 
 

  
 
- Eneboliger. 
- Området er sammensatt når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. En stor del av bebyggelsen ligger konsentrert og tett 
langs veiene i området. 

- Området omfattes av reguleringsplan fra 1983. Varierende alder på 
bebyggelsen. En god del eldre bygninger (fra første halvdel av 1900-
tallet), samt en del fortetting fra siste to tiår. 

 
Tettheten i området varierer fra lav til relativt høy tetthet. Dette skyldes at en 
del av de regulerte boligtomtene ennå ikke utbygd. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. Deler av 
området inngår i område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 1 
Nesbukta”). 
Gjennom og langs området går eldre veifar. 
 
Området ligger oppe på en stor kolle/høydedrag. Kollen er et fremtredende 
landskapselement både sett fra sjøen men også i forhold til tilliggende 
områder. Mot nord har høydedraget bratte markante skråninger ned mot 
Nesbukta og Landøya skole og svømmehall.  
 
Området har med bakgrunn i at mange regulerte tomter ennå ikke er utbygd 
stort potensiale for fortetting. 
Fortetting utover det som allerede er regulert krever nærmere vurdering i 
forhold til landskapsmessige hensyn. Spesielt viktig vil det være å ta vare på 
områdene ned mot sjøen samt områdene i og langs åssidene i nord.

Område BM 8 
 
Øvre Nes- Mellom Nes. 
 

 
 

 

 
- Eneboliger, rekkehus, 2-mannsboliger og eldre gårdsanlegg. 
- Strukturen i området tar utgangspunkt i landskapet, med langstrakte åser 

og høydedrag i sørvest - nordøst retning i sør og en lavereliggende 
slette/dal i nord. Bebyggelsen er i hovedsak plassert parallelt eller 
vinkelrett på hovedretningen i landskapet.  

- Nordre halvdel av området ble regulert i 1923. I dag omfattes området i 
hovedsak av to større reguleringsplaner – plan fra 1966 (nordre del) og 

plan fra 1980 (søndre del). Varierende alder på bebyggelsen, relativt 
mange bygninger fra første halvdel av 1900-tallet, men også mange 
bygninger / mye fortetting utover på andre halvdel av 1900-tallet og fram 
til i dag.  

- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming. Området har 
flere mindre delområder som har en mer enhetlig karakter. Dette gjelder 
blant annet: 

  

BM 7 
- Området mellom Solveien og Breivikveien  
- Området fremstår som et relativt enhetlig, og består i hovedsak av 

eneboliger i en etasje med slake saltak eller valmet tak. BM 8
 

- Elveveien 
- Eneboliger, enkelte tomannsboliger 
- Bebyggelsen ligger parallelt med vei og elv og består i hovedsak av lav 

bebyggelse i en etasje + underetasje og med slake saltak/valmet tak uten 
takoppløft eller arker.  

 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som danner små miljø. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring. 
I den nordre del av området er det eldre veifar. 
 
Området grenser i vest mot Neselva som er et vernet vassdrag og som utgjør 
et viktig grøntdrag. Området er kupert og har innslag av arealer med 
betydning i grønnstruktursammenheng (høydedrag/silhuetter, tjern, 
strandsone).  Langs området i øst går en markant skrent/åsside (eksponert 
mot Grønsund / Hestesund) og som er et viktig landskapselement. 
Omfatter viktig biologisk mangfold (to dammer med liten salamander, samt 
rik edelløvskog i det regulerte friområdet mellom Nesåsen og Høstmark.) 
Kalkrike strandberg mot sjøen i nord- ønskelig med ytterligere undersøkelser. 
 
Vestre del av området støyutsatt fra vei. 
Langs Neselva / vestre del av området: Lavereliggende område (mulig 
kalluftstagnasjon) kombinert med forurensning fra vei kan medføre uheldig 
lokalklima. 
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Langs området i øst går en markant skrent/åssiden som er et viktig 
landskapselement og hvor videre inngrep og utbygging vil være uheldig. Man 
bør også være varsom med å fortette langs Neselva. Ved en eventuell 
utbygging i dette området må bebyggelsen trekkes lengst mulig vekk fra 
elvebredden. 
Trær på toppen av høydedragene har betydning for klimaet. Det bør vises 
varsomhet ved evt. fortetting her.  
 

Område BM 9 
 
Askåsen - Grønsund ”Vestre Nes hageby” 
 

 
 
- Sammensatt område som består av flere mindre delområder som alle har 

en enhetlig karakter. Området fremstår som svært enhetlig til tross for at 
det er variasjoner i bebyggelsens utforming. Bebyggelse er bygd i 
perioden 1964-67 og består av ferdighus fra Aneby. 

- Strukturen i området tar utgangspunkt i landskapet, med langstrakte åser 
og høydedrag i sørvest - nordøst retning. Bebyggelsesstrukturen er med 
på å understreke landskapsformasjonene. 

- Bebyggelsen har en god landskapsmessig tilpasning og en åpenhet som 
gir området et grønt preg. Et karakteristisk trekk ved området er at de 
brattere delene av åssidene er ubebygde.  

 

 
Askåsen og Breiviklia  

- Eneboliger 
- Bebyggelsen er i hovedsak i en etasje pluss underetasje. Denne 

bebyggelsen har enten flate tak eller slake saltak uten oppbygg eller 
innhugg. Fasadene er i hovedsak i mørke farger og i tre og tegl. 
Formspråket er svært enkelt. To bygninger har fått ny takform, bratt 
saltak/valmet tak. Dette bryter med områdets ellers enhetlige karakter.  

- Regulert 1965, påfølgende utbygging. 
 

Grønsundveien 35-63 
- Atriumhus 
- Bebyggelsen ligger i 3 rekker som ligger vinkelrett til veien. 

- Boligene er i en etasje og med flate tak. Fasadene har et enkelt formspråk 
og er i tegl og tre. Taket er markert med et bredt bånd. Fasadene har 
mørke farger.  

- Regulert 1965, påfølgende utbygging. 
 

BM 9

Grønsundveien 65-87 og 82-140 
- Rekkehus og tomannsboliger 
- Bebyggelsen er organisert i rekker som ligger skråstilt i forhold til vei. 
- Bebyggelsen har enkle volum i to etasjer med slake saltak uten oppbygg 

eller innhugg i takflaten. Fasadene har et enkelt formspråk. 
- Regulert 1972, påfølgende utbygging. 
 

 

 

- Grønsundveien 5, 6-12, Johan Østensens vei 16-20, 21-31, 
Grønsundåsen 9-13 og Breiviklia 1-3 

- Eneboliger 
- Bebyggelsesstrukturen er noe sammensatt men består hovedsakelig i at 

bebyggelsen ligger i rekker skråstilt langs vei, eller organisert rundt et 
felles uteområde der alle boligene ligger i samme retning. 

- Boligene er i en etasje + loftsetasje. Bratte saltak uten takoppløft eller 
innhugg. Loftsetasjen har verandaer i gavlfasadene. Fasadene er 
hovedsakelig i mørke farger og har et enkelt formspråk.  

- Regulert 1968, påfølgende utbygging. 
 
Middels/høy tetthet. 
 
Bebyggelsen i området representerer kulturminner fra vår tid. Området utgjør 
et svært godt eksempel på boligbebyggelse/ferdighus fra 1960- og 1970-
tallet. 
 
Området omfatter et langstrakt høydedrag som ligger i sørvest-nordøst 
retning.  Store deler av området består av bratte grønne åssider som har stor 
landskapsmessig betydning.  
 
Området har kvaliteter og er et godt eksempel på boligbebyggelse fra 1960- 
og 1970-tallet. Bebyggelsen har høy autentisitet.  
Deler av området anses å ha bevaringsverdi. Dette gjelder spesielt 
bebyggelsen langs Breiviklia og Askåsen.
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Område BM 10 
 
Grønsundåsen. 
 

 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, terrasseblokker, lavblokker. 
- Området er sammensatt når det gjelder bebyggelsestyper, struktur og 

bygningsutforming. 
- Et hovedtrekk er at bebyggelsen for en stor del er lagt slik at den følger 

hovedretningen i landskapet. 

- Innenfor området er det mindre delområder som har en enhetlig 
utforming og karakter bl.a. terrasseblokkbebyggelsen i Grønsundveien. 
Terrasseblokkene har flatt tak, men en av blokkene er blitt påbygd et nytt 
bratt saltak. Dette bryter med denne bebyggelsens karakter. 

- Reguleringsplaner fra 1967 og 1968. Varierende alder på bebyggelsen, 
relativt mange bygninger fra første halvdel av 1900-tallet, og en del 
fortetting utover på andre halvdel av 1900-tallet og fram til i dag. 

 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Innslag av arealer med betydning i grønnstruktursammenheng 
(høydedrag/silhuett). 
Området omfatter et langstrakt høydedrag som ligger i sørvest-nordøst 
retning.  Store deler av området består av bratte grønne åssider som har stor 
landskapsmessig betydning. 
Omfatter viktig biologisk mangfold- kalkrike strandberg langs kysten. 
 
Deler av området er støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Området vurderes som komplett med bakgrunn i at det mot nord ligger utsatt 
fra støy fra E-18 og at deler av område ligger i et stagnasjonsområde. De 
grønne åssidene mot sør og øst har stor landskapsmessig betydning. En 
fortetting utover det som er regulert er ikke ønskelig.  
 

Område BM 11 
 
Torstadåsen 
 

 

BM 10 

 

 
- Eneboliger 
- Enhetlig områder når det gjelder, boligtype, bebyggelsesstruktur og 

bebyggelsens utforming. Boligene ligger parallelt eller vinkelrett langs 
Torstadåsens trasé. 

- Bebyggelsen har en utforming som er karakteristisk for 1960- og 1970-
tallet. Boligene er i hovedsak i en etasje + underetasje og med slake 
saltak.  

- Reguleringsplan fra 1969, påfølgende utbygging.  
Eiendom i nordvest omfattes av plan fra 1978, men har eldre bebyggelse. 

 
Middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Nedre Berger gård ligger på en kolle/ høydedrag. 
 
Svært støyutsatt fra vei. 
I nordøstre lavereliggende del berøres av antatt kaldluftsstagnasjon. 
Kombinasjon forurensning fra vei og kaldluftstagnasjon kan medføre uheldig 
lokalklima. 
 
Omkranset av næringsområder. 
Transformasjon til næring bør på sikt vurderes for deler av området. Området 
knyttet til kulturminnene på Nedre Berger gård må vurderes i en større 
sammenheng. 
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Område BM 12 
 
Alf Kristoffersens vei  
 

 
 

 
 
- Eneboliger, innslag av tomannsboliger. 
- Bebyggelsen er sammensatt når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bebyggelsens utforming.  Området bærer preg av å være bygget ut over 
tid. Det er flere innslag av eldre bebyggelse.  

- Bebyggelsen er plassert nært opptil veien i øst, og har for en stor del 
saltak med møneretning på tvers av kotene i terrenget. 

- Reguleringsplan fra 1980. Et par – tre bygninger er eldre enn dette, ellers 
er bebyggelsen fra 1980 og til dels 1990-tallet. 

 
Middels tetthet og høy tetthet 
 
Området er en del av et grønt høydedrag som stiger opp fra sør og hvor 
Holmen kirke troner øverst på en kolle. Høydedraget/silhuetten har betydning 
i grønnstruktursammenheng. Området ligger langs en bratt skråning/skrent i 
nord-sør retning. Denne danner en naturlig avgrensning av boligområdet mot 
næringsområdene i vest. 
 
Svært støyutsatt fra vei. 
Antatt kaldluftsstagnasjon. Kombinasjon forurensning fra vei og 
kaldluftstagnasjon kan medføre uheldig lokalklima. 
 
Området er en del av et høydedraget som er et viktig grønt landskapselement 
og som danner en grønn ramme rundt Holmen kirke.  
Store deler av området er tett utbygd og har lite rom for fortetting. 
Deler av området er i tilegg støyutsatt fra vei.  

Område BM 13 
 
Bjørklundsveien, deler av Nesbruveien 
 

 
 

 
- Eneboliger, innslag av rekkehus. 
- Bebyggelsen er sammensatt når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bebyggelsens utforming.  Området bærer preg av å være bygget ut over 
tid. Det er flere innslag av eldre bebyggelse. Bebyggelsen er for en stor 
del plassert med møneretning som følger kotene i terrenget.  

- Reguleringsplan fra 1980. Flere av bygningene i området er eldre enn 
dette, for øvrig er bebyggelsen i stor grad fra 1980 og til dels 1990-tallet. 

 
Middels tetthet og lav tetthet 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Langs områdets avgrensning mot øst går et eldre veifar. 
 
Området er en del av et grønt høydedrag som stiger opp fra sør og hvor 
Holmen kirke troner øverst på en kolle. Høydedreget /silhuetten har 
betydning i grønnstruktursammenheng.  
 
Delvis støyutsatt fra vei. 
 
Høydedraget er et viktig grønt landskapselement og danner en grønn ramme 
rundt Holmen kirke. Bevaring av områdets grønne preg vil kunne gi 
begrensninger for en fortetting. Støy fra E18 gir for noen deler av området 
ytterligere begrensninger. 

Område BM 14 
 
Del av Lundekroken. 
 

 

BM 13

 

BM 12 

 
- Firemannsboliger 
- Enhetlig område bestående av fire toetasjes firemannsboliger fra 1950-

tallet. 
- Enkle bygningsvolum i mur med valmet/saltak 
- Området har en klar struktur der bygningene ligger med møneretning 

som følger hovedretningen i landskapet. 
- Omfattes i dag av plan fra 1977. Området ble imidlertid utbygd på 1950-

tallet. 
 
Middels tetthet. 
 
Området er en del av flaten som utgjør Billingstadsletta. 
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 
Komplett område. 
Området må sees i sammenheng med utvikling av tilliggende område i vest. 
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Område BM 15 
 
Lilleåsen, Guriåsen 
 

 
 

 
 
- Eneboliger, innslag av tomannsboliger i østre del av området 
- Bebyggelsen er i hovedsak orientert slik at møneretning ligger parallelt 

med vei eller kotene i terrenget. Bebyggelsesstrukturen bærer preg av at 
boligene er tilpasset den enkelte tomt. 

- Området er sammensatt når det gjelder bygningsutforming. 
- Området omfattes i hovedsak av reguleringsplan fra 1977. Varierende 

alder på bebyggelsen, relativ t mange bygninger er fra før 1950-tallet. 
 
Lav/middels tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
 
Innslag av arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng 
(høydedrag, silhuett, korridor). 
Nordøst - sørvestgående rygg og kolle der boligene ligger på toppen.  
Viktig steil, skogkledd skråning mot sør.  
 
Støyutsatt fra vei, til dels svært støyutsatt. 
 

Område BM 16 
 
Del av Billingstadveien 
 

 
 

 
- Eneboliger 
- Sammensatt områder når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming.  Området bærer preg av å være bygd ut over tid. 
- Bebyggelsen har noen fellestrekk i form av slake saltak og enkle 

bygningsvolum. Boligenes plassering er tilpasset terreng på den enkelte 
tomt slik at møneretningen følger kotene. 

- Reguleringsplan fra 1979, noe uregulert areal. Varierende alder på 
bebyggelsen. Noen bygninger er fra første halvdel av 1900-tallet. 

 
Middels tetthet. 
 
Innslag av arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng 
(høydedrag, silhuett, eksponert).  
Bratt terreng med høye skjæringer ut mot vei. 
 
Støyutsatt fra vei. 
 
Grunnet bratt terreng og at området ligger svært eksponert ligger det her ikke 
til rette for videre fortetting. 
 

Område BM 17 
 
Åstadlia – Billingstad, på hver side av jernbanen 
 

 

BM 16
 

BM 17 
BM 15 

BM 17

 
- Eneboliger, innslag av kjedede eneboliger og tomannsboliger. 
- Sammensatt område når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. Området har flere mindre delområder med en 
enhetlig karakter. 

- Et karakteristisk trekk ved området er at bebyggelsen i skrått terreng er 
plassert langs med kotene i terrenget. Denne bebyggelsen er i hovedsak i 
en etasje+ underetasje.  Bebyggelsen har i hovedsak saltak og kun 
enkelttilfeller av takoppløft og arker. 

- Arealene langs nordsiden av jernbanelinja er regulert 1922. For øvrig er 
nordre delområdet regulert i 1943 og 1962.  
Søndre delområde omfattes i dag av planer fra 1967, 1969, 1673 og 
2003. 
Varierende alder på bebyggelsen, alder samsvarer til en viss grad med 
tidspunkt for regulering. 

 

Åstadlia, nordre del 
- Tomannsboliger, eneboliger 
- Bebyggelsen ligger på en langsgående hylle i åssiden og er for en stor 

del lagt på tvers av hovedretningen i landskapet.  
- Bebyggelsen er her i en etasje + underetasje eller i to etasjer, og har slake 

saltak uten takoppløft og arker.  
- Den arkitektoniske utformingen varierer, men deler av bebyggelsen har 

en enhetlig karakter. 
- Tomannsboligene markerer seg i landskapet. 
- Utbygd tidlig 1950-tallet. Omfattes i dag av reguleringsplan fra 2001. 
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Området mellom Inga Falsen Gjerdrums vei og Hvidstenveien 

- Eneboliger 
- Området ligger nede på en flate og bebyggelsen ligger parallelt eller 

vinkelrett på hovedretningen i landskapet.  
- Bebyggelsen er i hovedsak i en etasje med slake saltak/valmet tak, uten 

takoppløft eller ark. 
- Reguleringsplan fra 1967 
 

 
Grenaderveien, vestre del 

- Eneboliger, tomannsboliger 
- Enhetlig delområde som har en klar struktur der eneboligene er gruppert 

to og to sammen og ligger skråstilt i forhold til veien. Tomannsboligene 
er i to etasjer med slake saltak uten takoppløft. Eneboligene er i 
hovedsak i en etasje med innredet loft og bratte saltak uten oppløft eller 
arker. Fargebruken varierer..  

- Deler av bebyggelsen er noe endret ved tilbygg. 
- Regulert 1962. Påfølgende utbygging. 
 
Lav/middels tetthet. 
Området har enkelte ubebygde tomter.  Nord for jernbanen er det enkelte 
romslige tomter. 
 
Innslag av arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng (korridor 
med bekkefar, daldrag). 
Karakteristisk, sørøstvendt, bratt, skogkledd skråning går diagonalt gjennom 
nordre del av området.  
 
Delvis støyutsatt fra jernbane.  
Kaldluftsdrenering langs Neselva sør for området. 
Høyspenttrasé går gjennom området. 
 
Ved fortetting i området er det viktig at hensynet til drenering mot øst må 
ivaretas. 
 

Område BM 18 
 
Inga Falsen Gjerdrumsvei - Åstadlia 
 

 
 
- Rekkehus, tomannsboliger og blokker  
- Området med 4 delområder som alle har sitt enhetlige preg med hensyn 

til bebyggelsesstruktur og bygningsutforming. 
 

Inga Falsen Gjerdrums vei 72-78 
- Blokker 
- Bebyggelsene ligger på en rekke nederst langs åssiden. 
- Blokkene er i fire etasjer + underetasje og har flate tak. 
- Bygningenes utforming er typisk for 1980-/1990-tallet med fasader i tegl 

og betong og med en noe dempet og tilbaketrukket toppetasje 
- Regulert 1989. Utbygd første halvdel av 1990-tallet.  
 

Inga Falsen Gjerdrumsvei 21-63 og 14-32 
- Rekkehus 
- To karakteristiske og enhetlige rekkehusområder fra 1970-tallet som 

fremstår som svært forskjellige, men som har klare fellestrekk når det 
gjelder detaljering og formspråk.. 

- Rekkehusene i nord består av 4 rekker som trapper seg over en kolle og 
videre oppover i åssiden. Disse rekkehusene består av 21 boenheter. Den 
enkelte boenhet er i to etasjer og har flatt tak. Fasadene har et enkelt 
formspråk og er i mørke farger.  

- Langs Neselva i sør ligger rekkehus i en etasje og med flatt tak. 
Bebyggelsen ligger i en rekke som følger kurven på veien.  Fasadene har 
et enkelt formspråk og er i lyse farger.  

- Regulert 1969, påfølgende utbygging. 
 

Hvidstenveien 20 og 21-31 
- Tomannsboliger 
- Bebyggelsen er i to etasjer med slake saltak uten takoppløft eller arker. 

Bygningen har et enkelt formspråk der horisontale vindusbånd preger 
inngangsfasadene. Fargebruken varierer litt, men består hovedsakelig i 
mørke farger.  

- Enkelte av boligene er endret noe ved tilbygg. 
- Regulert 1967. utbygd på 1960-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Deler av området inngår i område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 
12 Hvalstad, Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad”). 
Langs områdets avgrensning mot nordvest går et eldre veifar. 
 
Området grenser helt opp til et viktig kulturlandskap med grøntdraget langs 
Neselva som verdifullt landskapselement. 
 
Delvis støyutsatt fra jernbane.  
Kaldluftsdrenering langs Neselva sør for området. 
Høyspenttrasé går gjennom området. 
 
Området består av delområder som har sin spesielle karakter. Området har 
høy tetthet og vurderes som komplett. Ytterligere fortetting er utfra en 
landskapsmessig vurdering ikke ønskelig. 
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Område BM 19 
 
Åstadbråtan 
 

 
 

 
 
- Enebolig, husmannsplass. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner som inngår i et miljø. 
Bebyggelsen er regulert til spesialområde bevaring. 
Området inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 12 
Hvalstad, Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad”). 
 
Eiendommen omfatter en del av en mindre kolle. Ligger i utkanten av et 
skogsområde.  
 
Området er regulert til spesialområde bevaring og gir ikke rom for videre 
utbygging og fortetting. 
 

Område BM 20 
 
Skustadgata - Åstadbakken 
 

 
 

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

bygningsutforming, Bebyggelsen ligger parallelt eller vinkelrett på 
kotene i terrenget. Dette gjør at bygningsvolumene har samme retning. 

- Den sørligste del av området består av nye boliger som er i 1 ½ etasje 
med valmet/saltak, med arker, og har et enhetlig preg når det gjelder 
fasadeutforming.  

- De to boligene er fra første halvdel av 1900-tallet. De tre sørligste 
boligene er utbygd siste del av 1990-tallet. 

 
Middels tetthet.  
To av de fem tomtene er romslige – nesten 3 da, men består i stor grad av 
bratt terreng. 
 
Området inngår i et område med stort kulturhistorisk innhold (”Område 12 
Hvalstad, Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad”). 
 
Området ligger i nær tilknytning til et viktig kulturlandskap og grøntdrag. 
Sør- sørøstvendt skråning, brattest i nord.  
 
Størrelsen begrenser utviklingspotensialet. 
 

Område BM 21 
 
Deler av Dragonveien og Husarveien. 
 

 

BM 19 

BM 21 

 

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

bygningsutforming.  
- Hovedtyngden av bebyggelsen, som ligger på en flate, er plassert 

parallelt eller vinkelrett i forhold til vei. Bebyggelsen i skråningen i vest 
har i hovedsak møneretning som følger kotene i terrenget. 

- Bebyggelsen er hovedsakelig i en etasje, + underetasje i skrånende 
terreng. Takformen varierer litt, men består hovedsakelig av slake 
saltak/valmet tak eller flate tak. Takene er hovedsakelig uten takoppløft 
og arker.  

- Det meste av området ble regulert 1957, mindre arealer er uregulert. I 
hovedsak utbygd på 1960-tallet, til dels også på 1970-tallet. 

 
Middels tetthet. 
 
Sørøstvendt, skogkledd, bratt åsside. 
Omfatter mot vest område med viktig biologsk mangfold; rik edelløvskog. 
 
Høyspenttrasé går gjennom/tangerer området. 
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Område BM 22 
 
Deler av Tømtebakken, Nordengveien, og Bekkeveien 
 

 

 

 
 
 
- Eneboliger, enkelte tomannsboliger og rekkehus 
- Sammensatt område når det gjelder bebyggelsesstruktur og 

bygningsutforming. 
- Bebyggelsesstrukturen er bestemt utfra terrenget i området. I 

skråningene er bebyggelsen for en stor del lagt med møneretning som 
følger kotene i terrenget. 

- Det meste av området ble regulert 1922, noe areal langs østre 
avgrensning omregulert i 2000, noe uregulert areal i vest. Varierende 
alder på bebyggelsen. Innslag av eldre bebyggelse, hovedsakelig ned mot 
stasjonsområdet. 

 
Middels tetthet. 
 
Innslag av arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng (kolle, 
silhuett, bekkedrag). 
Billingstadbekken går gjennom området fra nord til sør. Langs bekkedraget 
er det bratte skråninger.  
 

Område BM 23 
 
Deler av Tømtebakken 
 

 
 

 
- Atriumhus, tomannsboliger og innslag av eneboliger 
- Området består av flere mindre delområder som alle har sin særegne 

karakter.  
- De enkelte delområde har sin struktur. Atriumhusene i nord er organisert 

i rekker med et fellesareal sentral i området. Den øvrige bebyggelsen er 
for en stor del lagt med møneretning som følger kotene i terrenget. 

- Atriumhusene er i en og to etasjer, med slake pulttak og fasader tegl og 
tre.  En enebolig og en tomannsbolig sørvest i området har et identisk 
formspråk. 

- I sør ligger 4 like tomannsboliger i en etasje og underetasje. Disse har 
slake saltak uten takoppløft og mørke fasader. 

- Delområdet med atriumhus ble regulert 1976 og utbygd i 1977. 
Øvrige del av området er uregulert, og utbygd på 1970-tallet. 

 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Bebyggelsen er tegnet av arkitektene Thorup & Thorup og representerer 
kulturminner fra vår tid. Området er et svært godt eksempel på 
boligbebyggelse/byggeskikk fra 1970-tallet. 
 
Området har kvaliteter og fremstår som svært enhetlig. Det har også en 
relativt høy tetthet som ikke åpner for videre fortetting/utbygging. Området 
anses å ha bevaringsverdi. 
 

Område BM 24 
 
Nordengen, Deler av Dragonveien, Husarveien, Nordengveien, Rugdefaret, 
Bekkeveien og Kapt. Gløersens vei. 
 

 

BM 23 BM 24

BM 22 

 
- Særegent området som er sammensatt av flere enhetlige feltutbygde 

delområder. Bebyggelsesstrukturen har klare ordensprinsipper der 
bebyggelsen ligger i stramme rekker skråstilt eller vinkelrett/parallelt til 
vei. Bebyggelsen er i hovedsak fra 1960-tallet men det er også innslag ev 
nyere bebyggelse. Nordengen gård ligger på en liten høyde helt nord i 
området. 

- Regulert i 1957 - med unntak av Nordengen gård, som er uregulert. 
Midtre del av området – eiendommene til Kapt. Gløersens vei – ble 
omregulert i 1978, og utbygd på 1980-tallet.  

 
- Dragonveien 48,50,58 og 60  
- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger til dels i bratt terreng, med møneretning som følger 

kotene i terrenget og hovedretningen i landskapet. 
- Bygningen har smale rektangulære volum i en etasje + underetasje. 

Takformen er slake saltak, uten takoppløft eller arker. 
- Ubygd andre halvdel av 1960-tallet. 
 

Dragonveien 52 og 62-66 
- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger tilbaketrukket og parallelt langs veien. 
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- Bygningene er i en etasje eller en etasje + underetasje. Takformen er 
enten svært slake pulttak eller flate tak. Fasadenes utforming er enkel, 
men særegen, og hovedsakelig i mørke farger. 

- Mot vest: østvendt, bratt skråning. 
- Ubygd andre halvdel av 1960-tallet. 
 

 
Dragonveien 51 og 61-65 

- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger parallelt med vei og hovedretning i landskapet. 
- Bygningene har smale rektangulære volum i to etasjer med tak 

sammensatt av to slake pulttak. Måten de to takflatene er satt sammen på 
gir bebyggelsen en helt spesiell karakter. 

- Åpen bekk. 
- Ubygd andre halvdel av 1960-tallet. 
 

 
Husarveien 40-46 og Dragonveien 49 

- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger på rekke, litt skråstilt i forhold til vei og med 

møneretning på tvers av hovedretningen i landskapet. 
- Bygningene er i to etasjer med slake saltak, uten takoppløft og arker. 

Fasadene har veranda langs hele fasaden mot sør. Bygningene har ellers 
et enkelt formspråk og er hovedsakelig i mørke farger. 

- Ubygd andre halvdel av 1960-tallet. 
 

 
Husarveien 33-47 og Nordengveien 36-42 

- Eneboliger 

- Bebyggelsen ligger skråstilt på rekke langs vei. Langs Husarveien er 
eneboligene kjedet sammen to og to, mens langs Norengveien ligger 
bebyggelsen som frittliggende eneboliger. 

- Bygningene er smale rektangulære volum i to etasjer. Slake saltak, uten 
takoppløft eller arker. Fasadene har et enkelt formspråk med verandaer i 
gavlfasadene mot sørvest. Bygningene er hovedsakelig i mørke farger. 

- Utbygd 1965-1968. 
 

Kapt. Gløersens vei 23-33 og 24-30 
- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger på rekke, parallelt med vei og med møneretning på 

tvers av hovedretningen i landskapet. 
- Bygningene er i to etasjer med slake saltak uten takoppløft eller arker. 

Garasje er sammenbygd med boligen på sørfasaden og har møneretning 
på tvers av hovedvolumet. Fasadene er hovedsakelig i mørke farger. 

- Utbygd 1980. 
 

Kaptein Gløersens vei 4-18 
- Rekkehus 
- Bebyggelsen er plassert i to rekker som ligger på tvers av 

hovedretningen i området. Hver rekke består av 3 boenheter, som ligger 
litt forskjøvet i forhold til hverandre. 

- Bygningene er i en etasje med saltak. Fasadene har et enkelt formspråk 
og er i mørke farger.  

- Ubygd på 1980-tallet. 
 

Nordengveien 28-34 
- Rekkehus 

- Rekkehuset følger hovedretningen i området og ligger noe tilbaketrukket 
fra veien. Rekken består av 4 boenheter som ligger litt forskjøvet i 
forhold til hverandre. 

- Den enkelte boenhet består av et en etasjes L-formet volum med flatt tak. 
Fasadene har en enkel utforming og er i mørke farger. 

- Ubygd andre halvdel av 1960-tallet. 
 

Nordengveien 35-43 
- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger på rekke i en svak bueform som følger veiens trasé 

og retningen i landskapet. 
- Bygningen er i en etasje med saltak og innredet loftsetasje. 

Møneretningen er på tvers av husets lengde retning. Dette medfører at 
taket er høyt i forhold til volumet. Dette er med på å gi bebyggelsen en 
noe særegen karakter. Fasadene er i hovedsak i mørke farger og har en 
enkel utforming der gavlfasadene har verandaer i loftsetasjen. 

- Ubygd andre halvdel av 1960-tallet. 
 

Rugdefaret 101-111,  Nordengveien 45-49 og Bekkeveien 30-32 
- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger på to rekker som følger retningen i området/vei. 

Bygningene er noe forskjøvet i forhold til hverandre men møneretningen 
er den samme for alle boligene. Bebyggelsen langs Rugdefaret ligger 
tettere enn bebyggelsen langs Nordengveien. 

- Bygningene er i en etasje med bratt saltak og innredet loft. Fasadene har 
en enkel utforming.  

- En del av boligene har fått tilbygg. Området har imidlertid opprettholdt 
en enhetlig karakter. 

- Utbygd siste del av 1960-tallet 
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Nordengveien 58-64 

- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger på en rekke, litt forskjøvet i forhold til hverandre, og 

med møneretning på tvers av kotene i terrenget.  
- Bygningen er i en etasje, + underetasje, og har sammensatte volum med 

saltak og takoppløft. 
- Fasadene har lyse farger. 
- Ubygd siste del av 1980-tallet. 
 

 
Nordengveien  20-26 

- Eneboliger 
- Bebyggelsen ligger langs med terreng /vei, til dels noe skråstilt i forhold 

til vei.  
- Bygningene er smale rektangulære volum i en etasje + underetasje. Slake 

saltak, uten takoppløft eller arker. Fasadene har et enkelt formspråk med 
verandaer/terrasse i gavlfasadene mot vest. Bygningene er hovedsakelig i 
mørke farger. 

- Ubygd andre halvdel av 1960-tallet. 
 
Relativt høy tetthet. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Det meste av bebyggelsen i området er tegnet av arkitekt Odd Jebe og bygd 
ut i slutten av 1960-tallet. Bebyggelsen i området representerer kulturminner 
fra vår tid. Området utgjør et svært godt eksempel på 
boligbebyggelse/byggeskikk fra 1960-tallet. 
 
Høydedraget/kollen hvor Nordeng gård ligger, danner en grønn vegg i 
landskapsrommet. 
Markert, bratt skråning mot vest. Bekkefar. 
 
Høyspenttrasé går gjennom området. 
 
Området vurderes i utgangspunktet som komplett. Området har kvaliteter 
som er viktig å ta vare på. Et par tomter har potensiale for en fortetting som 
kan videreføre områdets struktur og karakter. Området for øvrig har ikke rom 
for nye boenheter uten at dette bryter med strukturen og kvalitetene i 
området. Området anses å ha bevaringsverdi. 

Område BM 25 
 
Nordengkollen.  
 

 
 

 

 

 

- Eneboliger, noen innslag av tomannsboliger, kjedede eneboliger og 
terrassehus 

- Bebyggelsen ligger på og rundt Nordengkollen og har en struktur som 
for en stor del tar utgangspunkt i landskap og terreng. Et fellestrekk er at 
bebyggelsen som ligger i skrånende terreng har en plassering og 
møneretning som følger kotene.  
Langs Billingstadåsen er boligene hovedsakelig plassert på nordre del av 
den respektive tomt, tilbaketrukket litt opp i skråningen og med store 
hager i sør.  

- Sammensatt område når det gjelder bygningsutforming. Området bærer 
preg av å være utbygget over tid, der enkelte tidsperioder er bedre 
representert.  
Flere innslag av eldre bebyggelse. 
Mindre delområder har en mer enhetlig karakter.  
Langs Billingstadåsen er bygninger individuelt utformet, men har noen 
fellestrekk: bygningsvolumene er i en etasje + underetasje, har slake 
saltak/flate tak og hovedfasaden vender mot hage i sør. 
Delområdet langs Grensefaret har karakteristisk bebyggelse fra 1960- og 
1970- tallet. Dette er enkle bygningsvolumer med slake pulttak, uten 
takoppløft eller innhugg, og fasader i mørke farger. 

BM 25

- Området fremstår som åpent og grønt. 
- Søndre del – del av Åsløkkveien og Fjellveien – regulert i 1922. 

Midtre del – del av Billingstadåsen og Åsløkkveien – regulert i 1951. 
Nordengkollen regulert 1977. 
Arealer langs Bekkeveien/vestre avgrensning regulert 2000. 
Nordre del – Grensefaret – regulert 1963 og 1977. 
Varierende alder på bebyggelsen, alder samsvarer til en viss grad med 
tidspunkt for regulering. 

 
Lav/middels tetthet. 
 
Innslag av arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng/betydning 
for landskapsbildet (høydedrag/silhuett). 
Viktig, markert, skogkledd skråning mot nord, vest og sørvest. Omfatter 
område med viktig biologisk mangfold; kalkskrent med rik edelløvskog. 
Bjørkeallé ved Fjellveien. 
 
Deler av området (som vender ut mot Billingstadsletta og E18) støyutsatt fra 
vei. 
Deler av området støyutsatt fra jernbane. 
 
Området har potensiale for fortetting. 
Deler av området består av bratte, svært eksponerte skråninger hvor en videre 
fortetting bør unngås av landskapsmessige hensyn. 
Trevegetasjon på toppen av høydedraget ved Billingstadåsen/ Nordengkollen 
har betydning for klimaet, bør derfor være forsiktig her ved evt. fortetting. 
Det er også viktig at den grønne silhuetten beholdes som en ramme rundt 
bebyggelsen. 
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