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MULIGHETSSTUDIE FOR STORØYA

Mulighetsstudiet er utviklet som innspill til kommuneplanen. Den viser en mulig 
boligutvikling på Storøya i kombinasjon med eksisterende hyttefelt, eksisterende 
landbruk og kulturlandskap samt eksisterende golfanlegg. 

Tanken bak mulighetsstudiet er å vise en utbygging som er naturbasert og som 
integrerer ny bebyggelse på en helhetlig måte. Hovedmaterialet i utbyggingen vil 
være tre. Det grunnleggende grepet er å innpasse boliger samtidig som at Storøyas 
opprinnelige kvalitet som naturområde og kulturlandskap ivaretas. 

Vi ser for oss at den eksisterende flytebrua oppgraderes og opprettholdes 
som adkomst til øya. Samtidig viser vi en samordnet felles adkomst fra det nye 
veianlegget som reguleres i forbindelse med fellesprosjektet for ny E16 og InterCity. 



HOVEDPRINSIPPER I MULIGHETSSTUDIET

Følgende hovedprinsipper er tenkt lagt til grunn for utviklingen på Storøya:

 •  Klart avgrensede områder som sikrer naturtilpasning og tydelig identitet.
 •  Boligfeltene er integrert i naturområdene og tilpasset lokalt terreng. 
 •  Avgrensede boligfelt som muliggjør etappevis utbygging.
 •  Adkomstveier er i størst mulig grad tilknyttet eksisterende infrastruktur. 
 •  Høyest tetthet ved Kuskeplassen og Fergeplassen med en “landsbypreget”  
byggeform der leiligheter og større rekkehus samles rundt adkomstvei og torg.  
 •  Lavere tetthet vestover i områdene Blomsplassen, Hansehaugen, Kvislahaugen og 
Kvisla med rekkehus og småhus.
 •  Lavere tetthet nord ved området Gulshaugen med vekt på eneboliger.



VIDEREUTVIKLING AV ADKOMSTEN TIL STORØYA

Adkomstveien rettes ut og 
kobles til eksisterende vei

Flytebrua opprettholdes 
men utvides med gangbane på sidene

Eksisterende møteplasser opprettholdes



VERN

VERN



FRI SIKT

ÅSKAMMENE VERNES OG SIKRER FRI SIKT



FRILUFTSAKTIVITETER PÅ STORØYA
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VERN

BADEPLASSEN



VERN

VERN

FERGEPLASSEN OG KUSKEPLASSEN



REFERANSER FERGEPLASSEN OG KUSKEPLASSEN
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BLOMSPLASSEN, HANSEHAUGEN OG KVISLA
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KVISLAHAUGEN



REFERANSER BLOMSPLASSEN, HANSEHAUGEN, KVISLA OG KVISLAHAUGEN
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GULSHAUGEN



REFERANSER GULSHAUGEN



21. JUNI - 12.00

21. JUNI - 15.00

21. JUNI - 18.00

21. MARS - 12.00

21. MARS - 15.00

21. MARS - 18.00

OVERORDNEDE SOLFORHOLD 
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