
NYE GAMLE OSLO
En nytt grønt og sosialt nabolag som 
utvider sentrum og binder sammen 

Tøyen, Grønland og Gamlebyen

Nye Gamle Oslo er et prosjekt som skaper 
god stemning. Og gir positive assosiasjoner 
og omtale. Prosjektet gir god utnyttelse av 
arealene og forsterker eksisterende positive 
kvaliteter i området og omkringliggende 
nabolag.

Nye Gamle Oslo har et høyt ambisjonsnivå 
for medvirkning, innovasjon, identitet, klima, 
miljø og sosial bærekraft.



Den følgende presentasjonen er en oppfølging av møte mellom 
OBOS og TBBL 19 juni 2020.

All bolig- og byutvikling i dag møter store forventninger til både grønn og 
sosial bærekraft. Nye Gamle Oslo har et høyt ambisjonsnivå som 
forbildeprosjekt for disse kvalitetene. 

TBBL ser for seg et område som planlegges og utvikles gjennom en høy 
grad av involvering av omkringliggende nabolag, fremtidige beboere og 
andre interessenter. 

Dette er en ny tilnærming til områdeutvikling som demokratiserer 
byutviklingen og som vi ser flere spennende eksempler på internasjonalt 
med nye tilnærminger til bærekraftige løsninger.

Presentasjonen er en initierende lek med konsepter som søker å 
synliggjøre våre umiddelbare assosiasjoner og visjoner for områdets 
potensiale.

Presentasjonen er utarbeidet over gjennom et par arbeidsdager i 
kombinasjon med et par ettermiddager med frivillig innsats i TBBL sin 
prosjektgruppe.

Vi håper den gir et godt inntrykk av TBBL sin metodikk og tilnærming 
som kan inspirere til videre samarbeid mellom OBOS og TBBL.



NYE GAMLE OSLO
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Tøyen Boligbyggelag



Et samarbeid mellom OBOS og TBBL der 
OBOS konsentrerer innsats og utvikler 
løsninger for medvirkende og 
samskapende nabolagsutvikling i 
kombinasjon med Bostart, Deleie, 
Boligbytte og andre innovative løsninger 
for å åpne opp boligmarkedet. 

TBBL bidrar til den helhetlige konsept- og 
prosjektutviklingen, og får med dette et 
rammeverk for å etablere seg som 
boligbyggelag og introdusere løsninger 
basert på medvirkning, selvbygging og 
beboer- og nabolagsdrevet boligutvikling 
for det norske boligmarkedet i en del av 
prosjektet.



SAMSKAPENDE OMRÅDEUTVIKLING
Oslo Fengsel og Politihuset ligger sentralt i Oslo omkranset av levende og tette nærmiljø. Lokaliseringen i seg selv 

gjør at prosjektet vil vekke stor interesse;  politisk, faglig og fra beboere i omkringliggende delbydeler.

Dette gir en unik mulighet til å involvere et bredt spekter av aktører i en samskapende planlegging og utvikling.



Referanseprosjekter for områder utviklet med samskaping og medvirkning

Woonbedrijf
Strijp-S
Eindhoven, NL

Boligutvikling med høy 
grad av medvirkning i et 
tidligere fabrikkområde 
transformert til levende 
byområde.

Coin Street -
Community builders
London, UK

52 mål midt i London 
utviklet som av beboere 
og nabolag som sosialt 
entreprenørskap.

Hunziker areal
Mehr als wohnen
Zurich, CH

Boligområde utviklet av 
50 boligbyggelag med 
fokus på nye boformer, 
lavt energiforbruk, 
levende førsteetasjer og 
deltakelse.

De tre første  referanseprosjektene er alle omtalt i “Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger” mens An der Shanze er i planlegging i 2020

An der Schanze
IBA Wien
Wien, AT

Urbant område planlagt 
i dialog mellom ulike 
interessenter og 
interessert befolkning.



En god utvikling av dette området krever en helhetlig 
tilnærming. Den sentrale beliggenheten gjør det også 
nødvendig å forstå området i sammenheng med 
byveven rundt.

TBBL foreslår en samskapende prosess som gir Oslo 
kommune, Bydel Gamle Oslo, interesserte 
medlemmer av OBOS og TBBL,  potensielle beboere, 
ulike nærmiljøaktører og andre interessenter et 
opplevd delt eierskap til reguleringer og 
prosjektplaner.

Det vil være aktuelt å koble på andre fag og 
forsknings- miljøer som f.eks. Futurebuilt 2.0 og NIBR 
ved Oslomet. 

Futurebuilt 2.0 skal fokusere på nabolag og sosial 
bærekraft. NIBR har evaluert Plan og byngingsloven i 
prosjektet EVAPLAN 2008 hvor de blant annet har sett 
på muligheter og begrensninger for å bruke 
regulering som styringsverktøy for sosiale formål. Og 
hvordan man internasjonalt bruker regulering for å 
styre tomtepris.

En slik samskapende prosess vil være en innovativ 
tilnærming til planlegging i  norsk kontekst. 

Det er mulig å se for seg at man i samarbeid med 
kommune og fagmiljø kan gi prosjektet en FOU status 
for eksempel innenfor rammene av Forskningsrådet 
sine program Forkommune eller Demos. Noe som 
igjen kan gi norsk og europeisk prosjektfinansiering 
samt gi grunnlag for smidigere saksbehandling og 
unntak fra ulike regelverk. 

 



Inkluderende utvikling

I tillegg til en samskapende planlegging og utvikling kan 
nabolag og nærmiljø også involveres i gjennomføring og 
utbygging.

I Vivalla i Sverige utførte Skanska sammen med det 
kommunale boligselskapet Õrebrostader en rehabilitering av 
tre kvartal der de ønsket at jobbmulighetene som kommer 
med store utviklingsoppdrag skulle komme 
lokalbefolkningen til gode. Prosjektet var svært vellykket og 
førte også til en økt stolthet over nærmiljøet sitt blant alle 
som deltok.

Bydel Gamle Oslo har høy arbeidsledighet og Oslo kommune 
har også et stort behov for lærlingeplasser.

Nye Gamle Oslo kan på en slik måte også bygge lokal 
identitet ved å tilby tilgang på arbeid- og praksisplasser.

Foto: Skanska



Et blandet og variert bomiljø

Bydel Gamle Oslo er den bydelen med det største boligbehovet i følge Oslo 
kommune sin boligbehovsplan. Tøyen Boligbyggelag kjenner det lokale 
boligbehovet godt.

Det er et sammensatt boligbehov som spenner fra vanskeligstilte store 
barnefamilier som bor i kommunale boliger med få muligheter for sosial 
mobilitet, til familier med god inntekt som har problemer med å reetablere seg 
i nabolaget ved samlivsbrudd eller ettersom de får flere og eldre barn. Med mange 
aleneboende er det også mange som er ensomme både blant unge og eldre.

For at Nye Gamle Oslo både skal møte det eksisterende bolig- behovet og skape et 
godt og blandet bomiljø er det viktig at det utvikles boliger som møter mange behov.

Prosjektet bør derfor ha en god miks av boliger for personer med vanlig inntekt og 
vanskeligstilte på boligmarkedet. I en slik miks kan det være innslag både av  “high 
end” boliger med et høyt prisnivå, og boliger for særskilte målgrupper som f.eks. 
tilbakeføringsboliger for personer som skal ut i samfunnet etter soning. Det siste 
som en måte å gi noe tilbake til kriminalomsorgen på. 

Unge voksne

Store barnefamilier

Sykepleierindeksen

Sosial mobilitet

Førstegangskjøpere

Aleneforeldre

Famileforøkelse

High end

Eldre

Etter soning



Politiske føringer

Foto: Visit Oslo



Oslo Kommune
Det sittende byrådet har tilkjennegitt store ambisjoner 
for å møte et voksende boligbehov. Og vil blant annet:

Legge til rette for at flere private aktører utvikler og 
skalerer opp innovative konsepter med rimelige 
boliger, slik som eksempelvis OBOS har gjort med 
BoStart-konseptet.

Oslo kommune har også vedtatt en boligpolitisk satsning; 
Nye veier til egen bolig. 

Nye Gamle Oslo har potensiale til å utfordre / hjelpe 
byrådet med å møte overordnede politiske målsetningen 
og gjennomføre vedtatte boligpolitiske strategier. 

Særlig for Mål 1 kan Nye Gamle Oslo tilby en pilotarena 
for å finne praktiske svar på vedtatte strategier. 

Det bør derfor være mulig å skape politisk entusiasme 
for et ambisiøst boligprosjekt som Nye Gamle Oslo. 

Følgende mål og strategier skal ligge til grunn for videre utvikling av 
Oslo kommunes boligpolitikk:

Mål 1: Flere har mulighet til å kjøpe en egnet bolig

Strategi 1a: Bidra til boligbygging som gir en lavere salgspris enn 
markedspris

Strategi 1b: Jobbe for å bedre finansieringsordninger som muliggjør at 
flere kan kjøpe en egnet bolig

Strategi 1c: Jobbe for rammebetingelser på nasjonalt nivå som virker 
dempende på boligprisveksten

Mål 2: Økt stabilitet og forutsigbarhet i leiemarkedet

Strategi 2a: Gjennom egne utleieprosjekter bidra til større mangfold og 
stabilitet

Strategi 2b: Tilrettelegge for at større private aktører etablerer sosialt 
bærekraftige og stabile leietilbud

Strategi 2c: Jobbe for rammebetingelser som sikrer gode og 
forutsigbare leieforhold innenfor privat småskala utleie



Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo har vedtatt at den ønsker å bli en pilot på 
utprøving av ulike boligsosiale løsninger. Bydelsutvalget fikk 
derfor laget en studie i 2017 som skulle si noe om:

...hvilke sosialt innovative og bærekraftige boligsosiale 
løsninger som kunne sikret mer stabilitet i 
befolkningsmassen, et sterkere lokalsamfunn og flere 
muligheter til å bli boende i et område med sterkt stigende 
boligpriser og mulighet til å komme inn på boligmarkedet 
for mennesker med begrenset økonomisk kapital. Studien 
bør ta høyde for variasjon i både bolig- og boformer, men 
ha et tydelig sosialt bærekraftig perspektiv.

En bydel har likevel et begrenset boligpolitisk handlingsrom. 

Nye Gamle Oslo vil kunne bidra til å realisere bydelens vedtak 
om å bli en pilotbydel for gode boligsosiale løsninger. 

Prosjektet kan i seg selv fremstå som en boligutstilling og 
internasjonalt forbildeprosjekt for innovative løsninger for 
god bolig og byutvikling.



Nærmiljø

Foto: Områdeløft Tøyen og Grønland



Tøyen, Grønland og Gamlebyen

Tøyen, Grønland og Gamlebyen er distinkte delbydeler med hver sin 
tydelige identitet. De er like, men også unike.

Som indre Oslo øst er alle tradisjonelle arbeiderklassebydeler. Dette 
er en historie som fortsatt gjør seg gjeldende ved at områdene har en 
konsentrasjon av beboere med vedvarende lav inntekt og tilhørende 
levekårsutfordringer som barnefattigdom. 

Områdene er sentrumsnære og man kan si at Oslo sentrum med 
sammenhengende levende førsteetasjer strekker seg langs Grønland 
til Grønland kirke og politiparken. 

Områdene er i stadig endring. Tøyen Torg har fått mye 
oppmerksomhet for en transformasjon som er samskapt mellom 
bydel, gårdeiere, leietakere og nabolag. Gamlebyen har en “DIY” 
kultur for stedsskaping noe som har kommet til uttrykk i 
skateanlegget til GSF og “Byen i skyen”. Mens Grønland gjerne blir sett 
på som den mest globale delen av Oslo.



Levekårsutfordringer og bolig

Bydel Gamle Oslo har det største udekte sosiale 
boligbehovet i Oslo. Tøyen og Grønland er noen av de 
områdene vi vet mest om når det gjelder 
levekårsutfordringer og boligbehov. Blant annet vet vi at 
eierlinja ikke treffer her da over 50% av husstandene leier 
på Grønland og Tøyen. 

Det er også stor barnefattigdom, trangboddhet og 
gjennomstrømming av beboere. Og mange som har 
tilknytning til nærmiljøet opplever at det er vanskelig å 
etablere seg. På Tøyen er det over 10% kommunale 
boliger og for mange er måten de kommunale boligene er 
organisert på en barriere for sosial mobilitet.

Samtidig er dette områder med økende popularitet og 
høy boligprisvekst. 

TBBL ønsker et Nye Gamle Oslo som skaper et godt og 
blandet bomiljø ved å balansere den økende 
populariteten med å møte det eksisterende lokale 
boligbehovet. 

 



Slipp Botsen Fri

Slipp Botsen Fri er et kulturelt grasrotinitaitiv av folk 
og organisasjoner som bryr seg om Grønland og 
som vil lage Kulturhus i det nedlagte fengselet.

Initiativet er sterkt forankret i nærmiljø og 
kultursektoren og har støtte på flere politiske nivå.

Det er viktig med et godt samarbeid med denne 
gruppen som blant annet består av Nordic Black 
Theatre, Snøhetta og Anne Beate Hovind. TBBL har 
god dialog med disse.

Illustrasjoner: Slipp Botsen Fri



Klosterengas venner

Oslo kommune er i gang med å ferdigstille 
skulpturparken utformet av kunstner Bård Breivik 
med  planlagt byggestart høsten 2020 og 
ferdigstilling 2021/2022. 

Klosterengas venner er en gruppe som skal arbeide 
for å videreutvikle og forskjønne Klosterenga som 
friluftsområde og skulpturpark. De sier at inngrep i 
parken og dens omgivelser skal bekjempes. 

Gruppen har jobbet aktivt for å få NRK til 
fengselstomten og har bred lokal forankring og 
tilslutning. 

Illustrasjoner: Klosterengas venner



Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er en nabolagsinkubator som støtter 
lokale ildsjeler med innovative ideer, i å løse lokale 
sosiale utfordringer, gjennom etablering og videre 
drift av inntektsgenererende bedrifter med ideell 
form og sosiale formål. TU er altså en satsing på 
stedsbasert sosialt entreprenørskap.

Tøyen Unlimiteds utgangspunkt er at løsninger på 
utfordringene i et nabolag nettopp finnes blant 
innbyggere i det aktuelle nærmiljøet. 

Inkubatoren ble initiert som en del av områdeløft 
Tøyen og har siden blitt en uavhengig organisasjon 
med tilholdssted i Aktivitetshuset K1 på Tøyen.

Illustrasjon: Tøyen Unlimited



Gamlebyen Sport og Fritid

Gamlebyen Sport og Fritid er en nabolagsklubb i 
Gamlebyen som har utgangspunkt pønk og Do It 
Yourself (DIY) kultur i Gamlebyen.

De arrangerer markeder, konserter og festivaler og 
har tatt i bruk ledige arealer og utviklet et 
nærmiljøhus, et skateanlegg og lekeplassen byen i 
skyen på eget initiativ.

Foto: Sparebankstiftelsen og GSF



Foto: Bjørvikaforeningen

BJørvikaforeningen

Bjørvikaforeningen er satt sammen av flere aktører i 
som vil jobbe for at Bjørvika blir en moderne og raus 
del av Oslo.
 
Selv om Bjørvika ikke er i umiddelbar tilknytning til 
prosjektområdet er det relevant med tanke på å 
styrke forbindelsen til Oslo sentrum og knytte 
sammen indre by som et levende urbant område 
med gateliv fra sentrum via Bjørvika og Grønland til 
Nye Gamle Oslo.



EN DEL AV OSLO
Prosjektområdet ligger sentralt i byen. En utvikling her vil være viktig for byens 

funksjon og identitet. Det er derfor nødvendig å se området i sammenheng med den 
omkringliggende byveven. 



Historisk tilbakeblikk 

1887 1901

19711938

Krysset Åkebergveien, Enerhaugkleiva og 
Grønlandsleiret sammen med kirken og skolen, 
torget på Enerhaugen, Enerhaugen bad og 
Botsparken var opprinnelig sentrum på Grønland, 
frem til Grønland T-bane åpnet i 1966 og 
Åkebergveien ble sprengt ut i forbindelse med 
saneringen av Enerhaugen. Linken mellom 
Enerhaugkleiva og Smedgata ble brutt og de 
historiske byggene på Bayern ble gjemt bak murene. 

I dag er det få spor etter det historiske sentrumet. 
Politihuset bidro ytterligere til å sperre Åkebergveien 
inne og brøt forbindelsen til parken på sørsiden.

2019



Dagens sentrumsstruktur, møteplasser og hovedforbindelser 
Dagens sentrumsstruktur er i stor 
grad formet av T-banen og danner 
sammen med utviklingen i 
Bispevika, Landbrukskvartalet og 
Kværnerbyen, og de historiske små 
sentrene i sør og øst, en ring rundt 
området. 

Hovedgatene former også en ring 
rundt området, med hovedtyngden  
på Ring 2 og Riksvei 4 i øst og vest.

Innenfor prosjektområdet er det 
fantastiske rekreasjons- og 
grøntkvaliteter men relativt få 
urbane møteplasser. 

I området rundt er det flere torg og 
møteplasser som prosjektområdet 
har forbindelser til, men flere har lav 
kvalitet og bør forsterkes med 
sentrumfunksjoner og urbane 
møteplasser med bedre 
oppholdskvalitet.



Mobilitet

Foto: Ruter



Kollektiv 

Området som helhet har god 
kollektivdekning, men 
prosjektområdet mangler en 
direkte tilknyttet holdeplass eller 
T-banestasjon. 

Nærmeste bussholdeplass i vest er 
Politihuset med 7,5 minutters 
avganger og i øst går 20 bussen 
med samme frekvens fra 
Kjølberggata. 

Ved å fjerne barrierene mot mot 
sør kan prosjektområdet kobles til 
holdeplassen i sør på Harald 
Hårdrådes plass som har avganger 
hvert andre minutt.



Sykkel

Området har et godt utbygd 
sykkelnett og Åkebergveien utgjør 
en av hovedstammene i 
sykkelnettet inn til sentrum. 

I tillegg er det godt tilrettelagt for 
sykling i blandet trafikk i flere av 
nabolagsgatene med lite biltrafikk. 

Det er viktig at tilrettelegging for 
sykkel ikke går på bekostning av de 
gående eller forringer 
oppholdskvaliteter. 



Gange 

Strukturen på området er i dag 
godt tilrettelagt for gående og det 
meste ligger innenfor 5 minutter 
gange fra Åkebergveien.

T-bane stasjonene ligger akkurat 
utenfor 5 minutter radiusen og 
har til dels begrenset kvalitet på 
deler av gangfordindelsene. 

Med den litt svake 
kollektivdekningen vil gang- og 
sykkelforbindelsene bli enda 
viktigere, i tillegg til koblingene 
mot områdets grønne kvaliteter.
 



Utfordringer og muligheter



Utfordringer:

● Store barrier
● Lite oppholdskvaliteter i 

Åkebergveien og fokus på 
gjennomgangstrafikk

● Brutt by- og gatestruktur
● Brutt grøntstruktur 
● Svake gangforbindelser
● Udefinerte byrom 
● Svak kobling til områdets 

historiske kvaliteter



Muligheter

● Bryte ned barrierene
● Gjenopprette Åkebergveien 

som den historiske urbane 
aksen inn til grønland

● Sy sammen by- og 
gatestrukturen

● Styrke eksisterende 
grøntstruktur og gjenforene 
Åkebergveien med parken

● Forbedre eksisterende gang- 
og sykkelforbindelser, og 
gjenåpne brutte forbindelser

● Definere byrom og 
møteplasser i 
krysningpunktene

● Synliggjøre og forsterke 
historiske kvaliteter som 
fortsatt er tilsted



PROSJEKTOMRÅDET
Tøyen Boligbyggelag har gjort en enkel analyse av prosjektområdet og sett på muligheter for transformasjon av 

deler av området i kombinasjon med innslag av modulbygging i massivtre og selvbygging. Bevaring og 
transformasjon har fått et nytt fokus som en del av byggebransjens bidrag for å nå klimamålene. 

En videreutvikling av prosjektet vil måtte se på hvordan man kan kombinere bevaring/transformasjon og nye 
materialvalg og arbeidsmetoder med høy utnyttelse og tetthet.  

  



Dagens situasjon 

Rødlistet areal/bygg

Gulistet areal/bygg

Møteplasser

Gammel fengselmur

Ny fengselmur



Det lokale bybehovet
Et nytt grønt og sosialt 

sentrum

Byggeområder

Møteplasser

Gammel fengselmur

Bevare ny fengselmur i 
nye bygg



Aktive gater og førsteetasjer

Variasjon i typologi, høyder, mellomrom, 
materialitet og farger

Bevare og bygge på 
eksisterende bebyggelse

Politihuset - > Bolig

Åpne opp glassatriumet for 
sirkulasjon og lysinnslipp

Bebyggelse langs den nye fengselsmuren

Arkitektoniske prinsipper og muligheter



OMBYGGING / PÅBYGG / REHABILITERING
EKSISTERENDE BYGGEMASSE

Transformasjon - Politihuset

BLOQUE MALAKOFF, Lacaton&Vassal

PARK HILL, Hawkins Brown og Studio Egret West, 2011, 130 000 m2



GJENBRUK EKSISTERENDE BYGG
+ NYBYGG

Transformasjon - Bayern

FABRIKA TBILISI, MUA Architects, 
2017, 7 600m2
https://fabrikatbilisi.com/

Vinslottet, Kristin Jarmund 
Arkitekter,
2019, 46 000m2

https://fabrikatbilisi.com/


Idéen er å ha «tomme bokser» som får 
ferdigattest før overtagelse. 
Dette betyr at beboerne kan utføre selvbygging/ 
egeninnsats i egen boenhet, men fellesarealer er 
helt ferdigstilte. Det er ingen krav i Byggteknisk 
forskrift til hvordan overflater eller innervegger 
skal være. Leilighetene kan i prinsippet være 
«rå».

Badet må gjerne være helt ferdig (tilfredsstille 
kravene til våtrom). På kjøkkenet er det i følge 
lovverket kun krav om en liten benk med en 
utslagsvask og forbruksvann. 

Råbygg i massivtre



1. etasje
VERKSTED

2. etasje
BOLIG

3. Etasje + 1/2
BOLIG

BOENHET A

BOENHET B

Verkstedet i 1. etasje ferdigstilles først og brukes 
som felles areal for selvbygging i øvrige etasjer.

Selvbygging



TØYEN
BOLIG
BYGGE

LAG



Tøyen Boligbyggelag (TBBL) er et lite lokalt og sosialt 
boligbyggelag etablert våren 2018. TBBL ser tilbake 
på den norske boligbyggelagshistorien og samtidig 
europeisk collaborative / cooperative / community 
housing. Dette er en tilnærming til boligutvikling som 
vi ser stadig flere eksempler på internasjonalt, men 
som vi foreløpig ser lite av i Norge. TBBL oversetter 
denne tilnærmingen til “beboer og nabolagsdrevet 
boligutvikling”.

Tøyen boligbyggelag har jobbet med ulike 
tilnærminger, praksiser og kvaliteter vi mener er viktig 
i boligutvikling. Vi har utviklet en metodikk som er 
basert på boligutvikling med en stor grad av 
medvirkning og egeninnsats. TBBL har videre fokus 
på god materialbruk, fellesskapsløsninger og deling 
som sentrale kvaliteter som kan svare ut både 
økonomisk, miljømessig, og sosial bærekraft.

Tøyen boligbyggelag har sammen med flere andre 
aktører løftet fram beboer og nabolagsdrevet 
boligutvikling i den norske offentlige og faglige 
samtalen om boligutvikling og har gjennomført flere 

mulighetsstudier. Men har foreløpig ikke klart å 
realisere faktisk boligutvikling. 

TBBL opplever likevel å ha etablert en forståelse i 
fagmiljø og hos byrådet i Oslo for at dette er en mulig 
og interessant tilnærming til boligutvikling som kan 
bidra til Oslo Kommune sin boligpolitikk og ønske om 
å utvikle en tredje sektor for bolig.

Tøyen boligbyggelag har identifisert 1) etablert 
praksis for konkurranse i offentlige utlysninger og 2) 
mellom- / byggfinansiering som de største barrierene 
for å få til beboer og nabolagsdrevet boligutvikling i 
Norge. 

Vi håper at Nye Gamle Oslo kan utgjøre den rammen 
som gjør det mulig for Tøyen Boligbyggelag å 
realisere beboer- og nabolagsutviklede boliger.  







MEDVIRKNING

Verktøy for å fremme TBBL medlemmers aktiv 
deltakelse til utvikling av boligprosjekter.

Arrangeres i form av et åpne verksteder der 
deltakere diskuterer diverse aspekter koblet 
til et hovedtema, og kommer med innspill og 
mulige løsninger.

Arena for å skape kunnskap om boligsituasjon 
der brukere har mulighet til å uttrykke deres 
nåværende og fremtidige behov.

Stimulere til debatt og interesse for 
byplanlegging og boligpolitikk.

Engasjere brukere i utformingen av deres 
egne boliger i samarbeid med fagpersoner og 
skape innovative og skreddersydde 
alternative boligtypologier til eksisterende 
boligmarked.



En mindre beboergruppe flytter i 
uferdige leiligheter.

En leilighet innredes som 
snekkerverksted under veiledning 
av profesjonell byggfadder med 
hjelp av f.eks Byverkstedet, 
Resirqel eller Omattatt.

Gratis / minimal husleie mot 
egeninnsats Fase 1:

- Snekring / maling
- Barnepass  
- Matlaging
- Organisering

Ikke bare beboere - også 
arbeidsmarkedsinkludering:

- Lærlingeplasser
- Arbeidspraksis

MEDVIRKNING EGENINNSATS
Arrangeres i form av et åpent 

workshop der deltakere diskutere 
diverse aspekter koblet til et 

hovedtema, og kommer med innspill 
og mulige løsninger.

Arena for å skape kunnskap om 
boligsituasjon og der brukere har 

mulighet til å uttrykke deres 
nåværende og fremtidige behov.

Stimulere debatt og interesse i 
byplanlegging og boligpolitikk.

Engasjere brukere i utformingen av 
deres egne bolig i samarbeid med 

fagpersoner og skape innovative og 
skreddersydde boligtypologier 

alternative til eksisterende 
boligmarked.



Felleskapsløsninger



Prosjektprosess i regi av TBBL



TBBL PROSJEKTGRUPPE / KOMPETANSE

SARA ARMENTO
Arkitekt MA
HBA Arkitekter AS

IDA T. BELLAND
Urban designer 
Asplan Viak

KETIL NORD
Urban designer 
Norconsult

GINE BACKER-RØED
Arkitekt MNAL
DARK Arkitekter

HEIDI LUNDBAKK
Master i eiendomsutvikling
Site Manager Malling&Co

NORA HASSEL MØRCH
Arkitekt MNAL
DARK Arkitekter

OLE PEDERSEN
Master of ESST
Nedenfra Ideelt AS


