


Område N 1 
 
Ridder Flemmings vei, del av Høgdaveien. 
 

 
 

 
 

 
 
Feltutbygd og enhetlig område med karakteristisk bygningsutforming. 

 
- Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger. 
- Klar bebyggelsesstruktur. Bygningene ligger til dels skråstilt i forhold til 

vei, til dels parallelt med vei. Like bygningstyper plassert i mindre 
grupper / rekker. Felles garasjeanlegg. 

- Karakteristisk bygningsutforming bl.a. med materialskille mellom 1. 
etasje og loft / 2. etasje og ”skrå gesimskasse” under takrenne. Enhetlig 
material- og fargebruk. 

- Eneboliger: Enkle bygningsvolum i en etasje + loftsetasje (og kjeller). 
Saltak med mønet på tvers av husets lengderetning.. 

- Tomannsboliger: Bygningsvolum med rektangulær / enkel grunnflate, 
men med sammensatte pulttak. Dette gir bebyggelsen et karakteristisk 
”skjevt” snitt / gavl. Bygningen har fasade i en etasje på den ene 
langsiden og i to etasjer på den motsatt langsiden.  

- Flere av eneboligene og tomannsboligene har fått en del senere tilbygg. 
Området framstår likevel som område med en karakter det er viktig å ta 
vare på. 

- Firemannsboliger er ombygde seksmannsboliger: Sammensatte pulttak, 
fasader omarbeidet - moderne fasadeuttrykk – men slektskapet / 
tilhørighet til feltet for øvrig må kunne sies å være i behold. 

- Regulert 1963. Utbygd på 1960-tallet. 
 
Middels / høy tetthet. 
 
Lavereliggende område mellom to høydedrag/rygger. 
Område med viktig biologisk mangfold i sør mot Vendelsund: 
Havstrand/kyst- kalkrike strandberg- viktig. 
 
Komplett område. 
Evt. tilbygg / tiltak bør skje i tråd med områdets karakter. 
 

Område N 2 
 
Halstoppen, Tverråsen, del av Olabakken. 
 

 

N 2 

 
Område med enhetlige delområder – to feltutbygde, konsentrerte 
eneboligområder og ett område med terrasseblokker. 
 
- Tydelig bebyggelsesstruktur, bebyggelsen er plassert lineært til vei og 

langs med terreng. 
 

Halstoppen (nordre delområde):  
Eneboliger – med tett beliggenhe- t. 
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- Variasjon i form av ulike hustyper, men felles form- og fasadespråk / 
 

- 

detaljering. 1 ½ etasje - noen med underetasje. Saltak med noe brattere
takvinkel.  
En god del av bebyggelsen har takoppløft – ett per bygning. I hovedsak 
er dette relativt beskjedne takoppløft, og de har lik utforming fra hus til 
hus. 
Enhetlig material- og fargebruk både når det gjelder tak og fasader (lyse 
farger).  
Regulert 1978. Utbygd på 1980-tallet. 

 

 
Tverråsen (midtre delområde):  

- ger – alle med tett beliggenhet. 
g. 1 

- 

Eneboliger og noen tomannsboli
- Noen ulike hustyper, men felles form- og fasadespråk / detaljerin

etasje + loftsetasje og underetasje. Saltak med noe brattere takvinkel. 
Takoppløft på en god del av bebyggelsen. Enhetlig material- og 
fargebruk når det gjelder takflater, variert, men relativt samordnet 
fargebruk på fasader (hvit, gul, rød, mørk brun).  
Regulert 1982. Utbygd 1980-tallet. 

 

 
Terrasseblokkene (søndre delområde):  

- 
 leiligheter i hver blokk. 5 

 

- 

ø

 ved Halstoppen danner terrenget et høydedrag der husene ligger 

estre 

, vestvendt terreng. Tett skog øst for terrasseblokkene. 

neboligområdene må skje i tråd med det respektive 

stre del. Del av Sundlia, del av Myrveien, del av Halsåsen. 
 

Lineær bebyggelsesstruktur.  
er med 8- Tre likt utformede terrasseblokk

beboelsesplan + parkeringskjeller. Terrassert / skrå fasade mot vest. 
Saltak over øverste plan. Fasadematerialer av tegl, betong og tre.  
Regulert 1982. Utbygd 1980-tallet. 

 
H y tetthet. 
 
 delområdetI

rundt toppunkt avsatt til større grøntdrag. 
Delområdet ved Tverråsen er et høydedrag med flere toppunkt. Bratte, 
skogkledde grøntareal omkranser bebyggelsen. Bratte skråninger mot V
vei. 
 
Bratt
 
Komplette områder.  
Evt. tiltak / tilbygg i e
områdets karakter. 

Område N 3 
 
Nordre Nesøya, ve

 

 

 

 

tlig område. 

bebyggelsen ligger langs med terreng / vei. For øvrig li ger bebyggelsen 
i mindre grupper og tilsynelatende noe mer tilfeldig. deler av 
bebyggelsen avviker plassering i forhold til reguleringsplan. Felles 
garasjeanlegg. 

- Enhetlig og karakteristisk bygningsutforming – et visst antall hustyper 
med felles form- og fasadespråk. Enhetlig materialbruk og detaljering. 
Relativt enhetlig fargebruk. 
Med unntak av noen svært få tilfeller av senere påbygg er det ingen ark / 
takoppløft i området. 

- Bygninger i fallende terreng

Feltutbygd, enhe
 
- Tomannsboliger, rekkehus. 
- Deler av området har tydelig bebyggelsesstruktur. Lineært mønster – 

g
For 

 (rekkehus, tomannsboliger): Relativt 
stramme saltaksvolum i en etasje + underetasje. Karakteristisk snitt pga 
utkraget hovedetasje. Slak takvinkel. 

- Bygninger på flatt terreng (hovedsakelig tomannsboliger): Sammensatte 
pulttak gir bebyggelsen et karakteristisk ”skjevt” snitt / gavl. Bygningene 
har en etasjes fasade på den ene langsiden, på motsatt langside er fasaden 
i to etasjer der andre etasje krager ut. 

- Regulert 1961. Utbygd på 1960-tallet. 
 
Middels / høy tetthet. 
 
Området utgjør østre del av et større høydedrag med flere toppunkt. 

ktig steil, skogbevokst skråning nord for Sundlia. 
 
Delvis støyutsatt fra E18. 
 
Komplett område. 
Evt. tilbygg / tiltak bør skje i tråd med områdets / bebyggelsens karakter. 
 

Vi
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Område N 4 
 
Område omkring Herodd, øst på No

el 
rdre Nesøya. 

D av Øverbergveien, Nordre Øverberg. 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Eneboliger, en enkeltstående tomannsbolig. 
- 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 / enkeltobjekter av høy 

arkitektonisk verdi (flere oppført 1920-50tallet). Øvrig bebyggelse er 
hovedsakelig fra siste del av 1990-tallet og fram til i dag. 

- Den eldre bebyggelsen er til dels i to etasjer. Noen bygninger er enkle og 
stramme saltaksvolum, noen er sammensatte bygningsvolum. Saltak er 
likevel fellesnevner (selv om Herodd i tillegg har valmtak og pulttak). 
Bygningene er trehus eller tømmerhus. De har mørkere farger (rødbrun – 
mørk brun – svart) og opprutede vinduer og har i hovedsak en enkel 
detaljering uten ornamentikk. 

- Nyere bebyggelse er hovedsakelig i en etasje + lofts- og underetasje. 
Saltak med noe brattere takvinkel, mange har ark / takoppløft - opptil 
flere pr takflate. 

 Reguleringsplan fra 1996/1998. Varierende alder på bebyggelsen. 
 
Lav/middels tetthet. 
Om lag 6 ubebygde eiendommer, om lag 10 regulerte, ubebygde parseller. 
Relativt romslige eiendommer. 
 
Området omfatter registrerte kulturminner. 
Deler av området er regulert til spesialområde bevaring.  
 
Landskapet danner et større høydedrag med flere koller. Viktig silhuett i østre 
del av området. 
Strandsone. 
Omfatter viktig biologisk mangfold i nordøst: kalkskog - viktig. 
 
Det forutsettes ingen fortetting utover den fortetting det er lagt til rette for i 
reguleringsplanen. Ved utbygging av de allerede regulerte parseller/tomter er 
det viktig å bevare områdets grønne kvaliteter samt silhuett i østre del av 
området. Det er også viktig å vurdere tiltakenes fjernvirkning, sett fra sjøen. 
Reguleringsplanen stiller krav om god arkitektonisk tilpasning av nye tiltak 
ny boligbebyggelse. 

 

Område N 5 
 
Margretes vei, Petersrønningen. 
 

-

/

 

 

 
- Eneboliger, en hytte. 
- De få bygni

 / vi
ngene som er oppført i området ligger spredt, og er plassert 
nkelrett i forhold til områdets hovedretning (vei, 

egistreringer.  

Høydedrag med flere toppunkt/ koller. Bekkefar. 
Gjennom arbeid med regulering av området, er det gjort viktige registreringer 
når det gjelder biologisk mangfold.  
 
Langs Petersrønningen er fortettingspotensialet uavklart på grunn av 
biologisk mangfold. Fortettingspotensialet forutsettes avklart gjennom 
pågående regulering.  
Det forutsettes ingen fortetting utover den fortetting det legges til rette for 
gjennom reguleringsplanene. 

N 5 

parallelt
tomtestruktur, til dels landskap). 

 Saltaksvolumer – til del sammensatte. -
- Regulert 1945. Deler av området ble omregulert 2005. 
 
Svært lav tetthet. 
Om lag 21 ubebygde eiendommer eller regulerte parseller i del av området 
som omfattes av plan 90c. 9 ubebygde eiendommene langs Petersrønningen, 
her er utbyggings-/ fortettingspotesiale uavklart på grunn av biologiske 
r
 

N 4 
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Område N 6 
 
Store deler av eksisterende boligområder på hele Nesøya.  
 

 
 

 
Nordvestre del 

 

Midtre del – (Otto Blehrs vei, Østre vei mv.) 
 

 

Odden 

Midtre / vestre del 

 

 

Søndre del 
 

 

N 6 

N 6 

N 6 
N 5 

N 6 

N 6 N 6 

N 1 

N 6 

 

 

N 6 
N 6  
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- I all hovedsak eneboliger. Innslag av tomannsboliger, to 

tremannsboliger, innslag av hytter (spesielt i / ved strandsonen). Et 
enkeltstående terrassehus. 

- Sammensatt område både når det gjelder bebyggelsesmønster og 
bygningsutforming – området bærer preg av å være utbygget over tid. 
Området inneholder enkelte mindre delområder som har en mer enhetlig 
bebyggelsesstruktur / bygningsutforming. 

- Forholdsvis mange eiendommer er relativt romslige, dette setter sitt preg 
på bebyggelsesstrukturen og gir store deler av området en grønn 
karakter. For øvrig har bebyggelsen ingen utpreget struktur seg imellom, 
men er i hovedsak plassert parallelt – noen ganger vinkelrett – i forhold 
til veier og terreng / kystlinje eller terreng lokalt. 

- Relativt stor variasjon mht bygningsutforming: 
- Fritidsbygg er gjerne små hytter / trehus. 
- En del av boligbebyggelsen må kunne karakteriseres som ”tradisjonell 

norsk byggeskikk” med følgende fellesnevnere: Trehus, gjerne med 
stående panel. Saltak med takstein. Mørkere farger og nøktern 
detaljering. 

- Området inneholder også en del boliger med særpreget utforming. Noen 
av disse glir godt inn i terreng og nabolag. Men en del nyere bebyggelse 
har en mer fremtredende karakter både når det gjelder utforming og 
plassering. 

- Store deler av området ble tidlig regulert – i 1926, 1933, 1938 og 1946. 
En del av dette er senere omregulert, for eksempel kan nevnes planene 
for Otto Blehrs vei /Nesøya skole og Østre vei Storengveien, vedtatt hhv 
i 2003 og 2005. Området omfattes i dag av en rekke planer. Varierende 
alder på bebyggelsen. En god del eldre bebyggelse, i tillegg kommer 
bebyggelse fra de senere tiårene på 1990-tallet og fram til i dag. 

 
Varierende tetthet. Området er svært stort og rommer om lag 67 ubebygde 
eiendommer og om lag 103 regulerte, ubebygde parseller. 

Området omfatter registrerte kulturminner. 

 
Innslag av arealer med stor betydning i grønnstruktursammenheng (koller, 
høydedrag, strandsone m.v.) 
Eksponerte skråninger mot sjøen.  
Særskilt viktige, steile, grønne skråninger mot Slependrenna og Halsbukta. 
Omfatter mot sjøen mange områder med viktig biologisk mangfold: kalkrike 
strandberg og kalkskog. 
 
Nordvestre del av Nordre Nesøya støyutsatt fra E18. 
 
Drenering i fallretning mot sjøen bør ivaretas. 
Pga områdets sjønære beliggenhet, ligger det ikke til rette for fortetting 
utover den fortetting som det legges til rette for gjennom reguleringsplanene. 
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