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KART OVERSIKT

Området ligger forholdsvis sentralt med ca. 5 km til 
Sandvika sentrum og Skøyen. Nærmeste togstasjon er 
Stabekk med togforbindelse til Oslo i øst og Drammen 
i vest. Bussforbindelse går langs E18. Området ligger i 
gang- og sykkelavstand til Fornebu.
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KART - TOMT
Området er i dag forholdvis lavt utnyttet. Eksisterende 
folkehøyskole er oppført i fem etasjer, med tilhørende 
klasseromsfløy og aula/storsal i en etasje. Helt i nord 
ligger et internatbygg i to etasjer. Store gressarealer 
er i bruk som uteoppholdsareal for folkehøyskolen i 
og rundt skolebygningene. Adkomst er fra vest. I øst 
ligger det rekker med tomannsboliger i to etasjer. Den 
kommunale Michelets vei deler planområdet i to. I sør 
ligger Høyskolen med store ubebygde uteoppholdsarealer 
ned mot strandsonen. 
Tilgrensende boligtypologi er i hovedsak enebolig. 
Området grenser i nordøst til en kolle som ligger ca. 10 
meter over terreng for tomannsboligene i øst. Kollen er 
bebygd med eneboliger. I nord ligger E18 og i nord vest 
ligger et større friområde/grøntområdet. Området er i 
hovedsak flatt, men fra Michelets vei og sør til strandsonen 
faller terreng. Høydeforskjellen fra strandsonen og opp 
til Michelets vei er på ca. 10 meter. 
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Formålsinndeling

Skisse kart med formålsinndeling M= 1:2000
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Situasjonsplan M= 1:2000

Tyngre bebyggelse mot nord som buffer mot E-18 
Folkehøgskolens klassromsfløy rives og det bygges 
nytt skolebygg nord for Micheletsvei. Dette erstatter 
eksisterende klasseromsfløy og tilrettelegger for sambruk 
med høgskolen. Nybygg muliggjør trinnvis rehabilitering 
/ utbygging av skolene.
Hele høgskolebebyggelsen rives. (Syd for Micheletsvei) 
Nytt høgskolebygg.
Nytt leilighetsbygg for eldre.

Ny boligbebygggelse - ca. 9300 m2 

Nytt hybelhus -  ca. 1500 m2
Nye skolebygg  -  ca. 4200 m2




