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Overordnet situasjon

Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka

I likhet med fl ere andre institusjoner og 
større funksjoner ligger Høgskolen som en 
enklave, eller en ”øy”, i boligstrukturen rundt 
Hønefoss sentrum. 

Grunnlaget for transformasjon og vekst 
i Hønefoss er begrenset. Det blir derfor 
viktig at den fremtidige utviklingen av 
eiendommen videreutvikler og styrker 
enklaven slik at overgangen mot 
omkringliggende boligstruktur blir tydelig.

Forbedring av adkomstsituasjonen fra 
Osloveien er også en viktig faktor for at 
Høgskoleeiendommen kan utvikles til et 
fremtidig campusområde.
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Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka

Overordnet situasjon

NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER

Ny kryssløsning vil styrke Høgskolens 
tilgjengelighet, gi anlegget større 
synlighet og muliggjør tyngre utnyttelse av 
eiendommen.

Ny gangbro over elva gir bedre forbindelse 
til friareal, idrettsanlegg og sentrum.

Nye gangforbindelser opp mot 
utbyggingsfelt i Kragstadmarka gir nye 
sammenhenger til omkringliggende arealer. 

De nye forbindelsene inn på eiendommen 
legger premisser og muligheter for 
strukturering av fremtidig utvikling.
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Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka

Overordnet situasjon

NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER

Alternativ broforbindelse lengre øst gir  
mulighet for gangforbindelse på skrått i 
landskapet ned mot elva. 
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Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka

Overordnet situasjon

NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER

Alternativ broforbindelse i aksen fra 
Høgskolen med gangforbindelse på skrått i 
landkapet ned mot elva. 

Alternative plasseringer av broforbindelsen 
påvirker ikke utbyggingsfeltene i 
Høgskoleområdet, men gir ulike løsninger 
for sammenheng i gangforbindelsene.
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Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka

Overordnet situasjon

NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER

Alternativ broforbindelse i tilknytning til 
Hønefoss videregående skole med ny 
gangforbindelse øst for eksisterende 
bebyggelse. Broforbindelsen vil knytte 
sammen fl ere funksjoner og landingspunktet 
vil komme tettere på idrettsanleggene.

Alternative plasseringer av broforbindelsen 
påvirker ikke utbyggingsfeltene i 
Høgskoleområdet, men gir ulike løsninger 
for sammenheng i gangforbindelsene.
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Overordnet situasjon

PARKERINGSMULIGHETER

Ny broforbindelse gir 
mulighet for sambruk av 
parkeringsarealer ved 
idrettsanleggene.

Parkering

Fremtidig boligutvikling 
Kragstadmarka

Høgskolen

Parkering
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Overordnet situasjon

ADKOMSTVEI FRA SYD

Ved etablering av 
rundkjøring i Osloveien kan 
eksisterende adkomstvei 
fra syd, Arnegårdsbakken, 
koples inn på ny adkomstvei 
for ytterligere å forbedre 
trafi kksituasjonen og 
arealbruken langs Osloveien.

Fremtidig boligutvikling 
Kragstadmarka

Høgskolen

Parkering

Parkering
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høgskole

utbedring av 
eksisterende
mulig utvidelse

næringsarealer / P
mulig undervisning

mulig tomt for studentbolig / 
                          aktivitetsområde

studentbolig / parkering / grønt
feltareal: 2.300 m2

feltareal: 
750 m2

feltareal: 2.900 m2

feltareal: 3.500 m2

feltareal: 2.200 m2

Mulige utbyggingsfelter | trinn 1
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høgskole

utbedring av 
eksisterende
mulig utvidelse

næringsarealer / P
mulig undervisning

mulig tomt for studentbolig / 
                          aktivitetsområde

studentbolig / parkering / grønt
feltareal: 2.300 m2

feltareal: 
750 m2

feltareal: 2.900 m2

feltareal: 3.500 m2

feltareal: 2.200 m2

næring

næring
feltareal: 
1.700 m2

feltareal: 
1.500 m2

feltareal: 
1.300 m2

feltareal: 
660 m2

Mulige utbyggingsfelter | trinn 2
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sentral
plass

aktivitets-
område

Torg og uteplasser
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parkering / grønt
student
bolig

sentral
plass

omlegging vei

eksisterende parkering

Innpassing studentboliger trinn 1 | Al1 1
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omlegging veistudentbolig

eksisterende parkering

Innpassing studentboliger trinn 1 | Al1 2
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen

Utvidet planavgrensning

Foreslår å utvide planavgrensningen mot øst slik at nedre del 
av Karakstadmarka innlemmes i områdeplanarbeidet.

Dette muliggjør å se på løsninger der deler av skråningen 
benyttes til for eksempel studentboliger, opparbeidet uteareal, 
aktivitetsområde mm. 

Endelig omfang av eventuell utvikling fastsettes i videre 
prosess med utarbeidelse av områdeplanen.

I tillegg foreslås det å inkludere eiendom      gnr/bnr 38/6401 
i planområdet for innpassing av nytt internveisystem og 
transformasjon av arealene mot Osloveien.  
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen

Ny rundkjøring i Osloveien

Foreslår at løsning for ny rundkjøring i Osloveien legges inn 
som premiss i områdeplanen.

Endelig plassering og utforming må avklares i det videre 
arbeidet.
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen

Utbyggingsfelter / program

Foreslår fremtidige utbyggingsfelter som organiserer 
eiendommen og tilrettelegger for trinnvis utbygging.

Nødvendige avklaringer i videre prosess med områdeplan:

Arealbehov / mulighet:  Høgskole
    Næring
    Studentboliger
    Parkering

Utnyttelse og byggehøyder

Trinnvis utvikling

Plassering av gangbro
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen

Transformasjon mot Osloveien

Etablering av rundkjøring og ny adkomstvei griper inn i 
eksisterende eiendomsstruktur og muliggjør transformasjon i 
området mot Osloveien.

Nytt internveisystem knyttet til rundkjøringen danner 
utgangspunkt for ny struktur. 


