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Hagegata 30 er en boligblokk på Tøyen Torg oppført i 1975 som en del 
av Tøyen sentrum basert på generalplanen for Oslo av 1960. Blokken var 
bebodd fra 1975 til 2014. I 2014 ble beboerne tvangsflyttet som et resultat 
av Tøyen - Munch avtalen. Boligblokken på rundt 3000 m2 fordelt på 50 
leiligheter har stått tom siden.

For Tøyen boligbyggelag har Hagegata 30 vært viktig som en del av 
bakgrunnen for etableringen av boligbyggelaget. Vi har brukt Hagegata 30 
aktivt som eksempel i nabolagsverksteder for å diskutere mulighetene for 
beboer og nabolagsdrevet boligutvikling. 

For nabolaget framstår det som prekært at blokken blir tatt i bruk for 
å møte det lokale boligbehovet. Særlig viktig er det å bruke blokken 
for å skape en lokal mulighet til å flytte ut av kommunale boliger. 
Og på den måten åpne opp for større sosial mobilitet og motvirke 
innlåsingseffektene som innrettingen av de kommunale boligene 
skaper i dag.

Denne publikasjonen er resultatet av frivillig arbeid gjennom flere år med 
Hagegata 30 og de nærliggende kommunale blokkene (Kolstadgata 7 
og Gruegata 15) presentert som et konkret løsningsforslag basert på en 
kombinasjon av føringer lagt i politiske vedtak og lokal involvering.

Vi håper dette kan bidra til at Hagegata 30 igjen blir fylt med liv og gode 
naboskap. Vi er overbeviste om at en pilotering som foreslått vil være et 
viktig bidrag til et løft for å løfte nåværende beboere som en del av, og 
ikke ut av, området. 

Gjennom arbeidet vårt har vi konkludert med at Hagegata 30 er velegnet 
for å prøve ut løsninger for rettferdig tilgang til bolig som møter politiske 
målsetninger både hos Oslo kommune og Bydel Gamle Oslo. 

Tøyen boligbyggelag mener også det vil være hensiktsmessig å se 
Hagegata 30 i sammenheng med omkringliggende kommunale boliger. 

Vi ser i dette forslaget kun på Hagegata 30, men modellene som 
presenteres, særlig med tanke på økonomi og organisering men også 
løsninger for fellesfunksjoner, er overførbare også til omkringliggende 
kommunale gårder som Kolstadgata 7 og Gruegata 30.

Når dette heftet publiseres er Oslo kommune i gang med å lage en 
konseptvalgutredning som grunnlag for et forprosjekt for Hagegata 30. 
 
Heftet er en selvstendig presentasjon av Tøyen boligbyggelag sitt arbeide 
med Hagegata 30, men kan også leses som et innspill til Oslo kommune 
sin prosess for utviklingen av eiendommen.

FORORD                                                   
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                                    BAKGRUNNDEL I. 

<
Hagegata 30, inngang
Foto: TBBL, 2019
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BOLIGMARKED OG
TREDJE BOLIGSEKTOR                        

Det norske boligmarkedet er organisert slik at tilgang til bolig i all 
hovedsak bestemmes av økonomi. De som har god nok økonomi kan 
komme seg inn på det ordinære boligmarkedet. Mens de som har dårlig 
nok økonomi kan få hjelp av det offentlige gjennom bostøtte, startlån eller 
tilgang på kommunal bolig.

I tillegg er det slik at de som eier bolig fra før, eller har god nok økonomi 
til å komme inn på boligmarkedet, blir premiert gjennom skattefradrag. 
De som ikke kommer inn på boligmarkedet blir tilsvarende straffet 
økonomisk med høyere bokostnader som leietakere. Dette fører til at den 
økonomiske forskjellen mellom de som eier bolig og de som leier bolig 
øker.

Siden 2010 har boligprisene i Oslo økt med over tre ganger mere enn 
konsumprisindeksen og omtrent dobbelt så mye som lønnsprisveksten.

Grafen viser at det blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet 
basert på lønnsinntekt. Dette er noe som bekreftes av Sykepleierindeksen 
utviklet av Eiendom Norge som viser at mens en sykepleier kunne kjøpe 
over 20 prosent av boligene på markedet i Oslo i 2010 var dette nede på 
2,5 prosent i 2020. 

^
Gjennomsnittsinntekt Oslo 2010 - 2018 og 
Gjennomsnittspris bolig 2010 - 2019 er hentet fra 
Statistikkbanken for Oslo kommune.

Gjennomsnittsinntekt Oslo  
2019 - 2020 er hentet fra SSB sin tabell 11654: 
Lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks. 

Gjennomsnittspris bolig Oslo 2020 er beregnet 
fra Krogsveen sin boligprisstatistikk.  
 

Byggekost er hentet fra måned 12 hvert år 
i SSB sin 08655: Byggjekostnadsindeks for 
bustadblokk. 

Det tas forbehold om mindre unøyaktigheter på 
grunn av at det er brukt flere kilder; noe som var 
nødvendig da datagrunnlaget i Oslo kommune 
sin statistikkbank bare går til hhv. 2018 og 2019. 

Det antas likevel at grafen viser et sannferdig 
bilde av utviklingens grove trekk.
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*
Dette er en tilnærming til 
boligutvikling som er på 
fremvekst flere steder i Europa. 
Vi har ikke et godt norsk 
etablert begrep for dette.

TBBL omtaler det ofte som 
beboer og nabolagsdrevet 
boligutvikling. 

TREDJE BOLIGSEKTOR

Byrådet i Oslo kommune har vedtatt at de ønsker en satsning på å utvikle 
en tredje boligsektor. De har også utarbeidet et Kunnskapsgrunnlag for en 
kommunal boligpolitikk (Oslo kommune, 2019) som grunnlag for arbeidet 
med en tredje boligsektor:

“...det er et behov for en kommunal boligpolitikk som legger til rette 
for et boligtilbud til den delen av befolkningen som har problemer 
med å skaffe en egnet bolig på det regulære markedsstyrte 
boligmarkedet og som faller utenfor det kommunalt disponerte 
boligmarkedet med kommunale utleieboliger for vanskeligstilte.”

En tredje boligsektor forstås som et tilbud mellom boligmarkedet og 
kommunale utleieboliger for vanskeligstilte. 

TBBL mener dette er en smal definisjon av en tredje boligsektor og at det i 
tillegg til dette er nyttig å tenke på tredje boligsektor langs to andre akser 
i tillegg til å være en sektor som dekker det økonomiske gapet mellom 
boligmarkedet og de kommunale boligene. 

Tredje boligsektor kan tenkes som en sektor som hverken er offentlig eller 
privat. Dette er slik boligbyggelagene og borettslagene tradisjonelt var 
organisert som ideelle samvirker. Mange av de nye europeiske forsøkene 
med cooperative, collaborative og community housing * er organisert på 
denne måten. 

Man kan også tenke på tredje boligsektor som en sektor som hverken er 
leie eller eie. I utgangspunktet var en andel i et borettslaget noe som ga, 
som navnet tilsier, en borett. En rett til å leie en bolig i borettslaget. Også 
dette er en tilnærming som vi kjenner igjen i flere internasjonale beboer 
og nabolagsdrevne boligprosjekt.

Flere av dagens europeiske eksempler på beboer og nabolagsdrevet 
boligutvikling oppgir den nordiske boligybyggelagsmodellen som 
inspirasjon. 

Når man forstår tredje boligsektor på denne måten kan man hevde at 
Norge hadde verdens beste tredje boligsektor frem til dereguleringen av 
boligbygge- og borettslagene på åttitallet. 

Dette var en sektor med rimelige boliger som folk flest hadde råd til, 
de var verken private eller kommunale, og de var verken rene eie- eller 
leieboliger.

I Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk (Oslo kommune, 
2019) står det også:

"En tredje boligsektor kan åpne for andre boligløsninger enn hva 
private utbyggere tilbyr i markedet for eksempel ved at de åpner 
for blandet og fleksibel bruk. Det bør være bygninger med god 
kvalitet som skaper stedsidentitet og legger til rette for mangfold og 
integrering av innvandrergrupper blant annet."

Dette prosjektforslaget er derfor ikke bare et forslag til en konkret løsning 
for Hagegata 30 på Tøyen Torg. Det er også et bidrag til å utforske hva 
en ny tredje boligsektor kan være. Som en sektor som ikke bare sikrer 
vanlige folk tilgang til en god bolig. Men også åpner for andre løsninger for 
å organisere utvikle og forvalte bolig. Med røtter i historiske tradisjoner, 
inspirert av samtidig boliginnovasjon og forankret i nabolag og nærmiljø.
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BYGNINGEN

Hagegata 30 er en enkeltstående blokk med fasade mot Tøyen Torg.
1. etasje i blokka er næringslokaler der det våren 2021 er apotek, 
bokhandel/lekebutikk, kiosk, Nille og Deichmanske bibliotek Tøyen.

De fem øverste etasjene er boliger. Alle etasjene er like og i dag har hver 
etasje 4 ettroms, 2 toroms, 3 treroms og 1 fireroms leilighet. Størrelsen 
på leilighetene er fra 42 m2 (ettroms) til 92 m2 (fireroms). Bygningen er 
strukturert slik at hver etasje har en gang i midten med leiligheter på 
hver side. Hver side er delt opp i 6 hele og 3 halve seksjoner adskilt med 
bærevegger.

UTEROMMET

Inngangen til boligene er på den siden av bygningen som ikke vender 
mot torget. Her er det et uteområde som i henhold til reguleringsplanen 
skal deles med en planlagt barneinstitusjon i Hagegata 32. Den planlagte 
barneinstitusjonen ble aldri realisert og Hagegata 32 disponeres i dag 
av Lovisenberg DPS. Uteområdet grenser også mot uteområdet til 
Thulegården som er et sameie med 56 eierseksjoner, hvorav 55 av disse 
er boligseksjoner.  

NABOLAGET

Torget og bygningene rundt, Tøyen sentrum, ble oppført i tilknytning til 
den nyetablerte T-banestasjonen, Tøyen, som åpnet i 1966. 

I dag er Tøyen Torg nyoppusset. Det er etablert en torgforening som skal 
passe på at torget er åpent for alle, at det er et inkluderende torg, og at 
det oppleves som tilgjengelig og attraktivt for alle som bor og jobber på 
torget og i nabolaget. Torgforeningen er et samarbeid mellom gårdeierne, 
leietakere og Bydel Gamle Oslo. 

Torget har en variasjon av butikker og serveringssteder, hvorav flere 
serveringssteder har åpent utover kveld/natt. Torget har også sosiale 
funksjoner som Deichmanske Bibliotek, Biblo barne og ungdomsbibliotek 
og Fontenehuset. Det er også et nytt bydelshus på over 10.000 m2 under 
utvikling i Hagegata 22-24. 

HAGEGATA 30                                               

^
Hagegata 30 i forbindelse med Tøyen torg
Illustrasjon: TBBL
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REGULERING                                         

Eiendommen er regulert gjennom reguleringsplanene S-1186 og S-2255. 
S-1186 fra 1973 er den reguleringsplanen som lå til grunn for utbyggingen 
rundt Tøyen Torg på 70-tallet mens S-2255 er en større områderegulering 
for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune. 

Begge planene er helt eller delvis opphevet som følge av Kommuneplan 
2015: Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn.

Tøyen boligbyggelag ønsker å hensynta bygningens vernestatus. 
Prosjektforslaget vil ikke medføre behov for omregulering. 

Punkter fra foreliggende reguleringer som kan tenkes å måtte tas hensyn 
til, i tillegg til vern, er krav i S-1186 om at uteområdet skal være felles og 
bestemmelse i S-2255 som ikke tillater bruksendring av eksisterende bolig.

Prosjektforslaget er også i samsvar med overordnede føringer i gjeldende 
kommuneplan som å bruke boligbygging som sosial utjevning. ��%0;0;FQ;�\;��;Fg;�r�����Q;r;\��� !�";%r#$�\$F;\�r;g\%&'()*+)'*,-.�%&'/'12���30;��%0'*,-45�����\'*(*46�%F\.\F$""�""F!007)89:<=<>>?@ABCDEGHIJKIELEIMNODONEPGRSSTPDUNEIVNCWNXYZ@[]Â]A_?:A]̀@_9a:b@>A[]A_?:A]̀@_9cA9̂A>>A:9A]d<]efhA@9A@̂]?>icAi_]A@9Âbjklf:cA]__̂min=A]@jÀA@io<]__̂mik<:9̂b[_̂mip̀_?][9_̂mqNWODUMWDOHYstmssmsuvwqNWODOODxYỳ:lfjA]@[Aab]̂A>A@̂ÂzHxxNXUY{|KWNXN�NXDEMNY8p�8�8k���NXUEDWNXY�EKOELEI	NX
�HODEWXN�CDENXYpb=A@cA9̂]bj�9̀[A�]�̀@=:?[A]̂[A@@Am�:b@i<_ch_@̀@_9Âb̂A@ oA9f=9b[]A99A��b�:9_b̂As��s�v89:<�<9̂b[]A99A�o<=9wt�pA@̂]?>��s��89:< eA:Ad<@��w�us��� 8]_b@̀9b9l<@9@?>>A]�eA:Adb=9��w�us��s uvs�����wy��Zia<9̂�a<9̂><̂̂b=�acAm<9:<m=<>>?@Am@<�@̂A]@Â̂����macAm<9:<m=<>>?@Am@< ��&1<1<GR<�]<��<Gh<�s�����R<s<]�� !"�#<&s$%�]%G<]�s<h]&'()*+,*(+-./�&'(0(23�  41<��&1(+-.56��� �](+)+57 &G]/]G%##�##G"118*9:;=>=??@ABCDEFHIJKLJFMFJNOPEPOFQHSSTTQEUOFJVODWOXYZB[@;B\̂A[:_B:̀B??B;:B\̂`̂;>AàÂA[`̂;BAb\B̀\B[@;B\̂A[:c;dAe=\9:;=:BÀ\@?=[̂Ab\B:=AB̂ 9:;=>=??@ABfgOWPEUNWEPIYijfklfmnllgOWPEPPEoYp̂;qrtB\AbBcd\̀B?BÀB̀uIooOXUYvwmnxyz{LWOXO|OXEFNOY9}w9w9��w�OXUFEWOXY:B=[:�}�in	l
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Utsnitt fra reguleringsbestemmelser.
Kilde: Saksinnsyn Oslo kommune
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POLITISK BEHANDLING                        
Den politiske fortellingen om Hagegata 30 som pilot for boligsosiale 
løsninger kan sies å ha startet med Tøyen - Munch avtalen. Avtalen har to 
deler. En som sier at Lambda i Bjørvika vedtas som konsept for det nye 
Munch-museet og en med en rekke tiltak på Tøyen som kompensasjon 
for at man mister Munchmuseet som en ankerinstitusjon for kunst på 
østkanten av Oslo. 

Et av tiltakene var å omgjøre Hagegata 30 til studentboliger. Hagegata 
30 var på dette tidspunktet kommunale boliger. Bakgrunnen var en 
forståelse av at konsentrasjonen av kommunale boliger på Tøyen i seg 
selv utgjorde en utfordring for bomiljøet i nabolaget. Dette var til en viss 
grad også forankret blant engasjerte beboere som ga innspill til hva som 
skulle til for å løfte Tøyen.

Vedtaket om studentboliger viste seg vanskelig å gjennomføre da 
Studentsamskipnaden ikke anså blokken som hensiktsmessig for 
deres behov. I tillegg var det en økende forståelse i nabolaget av at 
studentboliger ikke ville møte det konkrete lokale boligbehovet. Ikke minst 
behovet for stabilitet i et område der en tredjedel av befolkningen flytter 
hvert år. 

Et annet, og mere positivt, politisk utgangspunkt for Hagegata 30 som pilot 
kom i 2016 da Bydelsutvalget for Bydel Gamle Oslo fattet et vedtak om at 
bydelen skal bli en pilot for utprøving av boligsosiale løsninger.

NB.
For originale dokumenter
se vedlegg.

Vedtak 97/2016
i Bydelsutvalget (BU) for Bydel Gamle Oslo

"BU ønsker at Bydel Gamle Oslo skal bli en pilot på utprøving av ulike boligsosiale 
løsninger. Det blir i Stedsanalysen for Tøyen pekt på behov for større variasjon 
i boligmassen, og av beboere og Tøyenrådet pekt på bekymringen at en del 
mennesker presses ut av området på grunn av stigende boligpriser og gentrifisering. 
Dette bidrar til mindre mangfold i bydelen. Tøyen og Gamle Oslo skal være for alle. 
Målet er at langt flere med lav økonomisk kapital skal kunne bli boende i på Tøyen 
og i bydelen. Fortrinnsvis er det bra om de kan få mulighet til å komme inn på 
boligmarkedet.

Det finnes flere boligsosiale løsninger enn kommunale boliger. Bydel Gamle Oslo 
ønsker derfor i første omgang en studie, levert av prosjektkontoret for områdeløft, 
av 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. 

Lokalbefolkningen skal i studien høres i forhold til boligbehov og -ønsker, og 
det bes om å se til modeller brukt i andre land. Subsidiekostnader, mulige 
partnerskapsløsninger og ulike finansieringsløsninger ved de ulike boligsosiale 
modellene bør skisseres. Det ønskes en beskrivelse av hva som har vært prøvd ut og 
hatt gode effekter andre steder, og en anbefaling på hva som bør prøves."^

Løft Tøyen av SV.
Foto: Fredrik Bue, NRK, 2013
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Dette vedtaket resulterte i studien Pilotbydel for boligsosiale løsninger 
(Bydel Gamle Oslo, 2017) der Hagegata 30 var en av de foreslåtte pilotene.

Et annet tiltak som kom av Tøyen - Munch avtalen var etableringen av 
Områdeløft Tøyen. I tilknytning til områdeløftet ble Tøyenrådet etablert 
som et innbyggerråd som kunne gi innspill til bydelsutvalget i Gamle Oslo i 
saker som angikk Tøyen. 

Tøyenrådet fulgte opp pilotforslaget fra Pilotbydel for gode boligsosiale 
løsninger og løftet det opp til politisk behandling i sak 3/17 Hagegata 
30 som pilot for nye innovative og sosialt bærekraftige boformer. Dette 
ble raskt fulgt opp av Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo som i BU- sak 
32/2017 fattet følgende vedtak:

"BU ber om at bystyrevedtak om Hagegata 30 på Tøyen Torg omgjøres slik at bygget 
kan bli en pilot for nye innovative boformer som svarer til bydelens behov for et 
variert boligtilbud."

Dette gjorde at saken ble løftet opp til bystyret som opphevet punktet fra 
Munch - Tøyen avtalen om å omgjøre Hagegata 30 til studentboliger.

Byrådet fremmet i 2018 en konkretisering av planene for Hagegata 30 i 
Byrådssak 67/18 Hagegata 30 - boliger for fremtiden, presentert for og tatt 
til orientering av bystyret 25.09.2019.

Hagegate 30 er også spesifikt omtalt som pilotforslag i saksgrunnlaget for 
Oslo kommunes satsning på en tredje boligsektor Byrådssak 145/19 Nye 
veier til egen bolig vedtatt i bystyret 26.02.2020, sak 47.

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo tar igjen saken opp i BU-sak 58/20; 
Boligsosiale utfordringer i Bydel Gamle Oslo – fokusområder for det videre 
utviklingsarbeidet. Her uttrykker de skuffelse over manglende progresjon i 
saken, samtidig som de understreker viktigheten av at utviklingen treffer 
det lokale boligbehovet gjennom god medvirkning og forankring i det 
lokale miljøet. Dette blir også vist til i Programplan for områdeløft 2021 
(Bydel Gamle Oslo, 2021).

Samlet sett så har Hagegata 30 hatt en lang og kronglete vei på flere nivå 
av politisk behandling. Dette har gjort at det er en lang rekke politiske 
intensjoner som ligger til grunn for videre utvikling. 

Punktvis oppsummring av politiske intensjoner fra de ulike vedtakene som 
dette konseptforslaget svarer, eller tilrettelegger for å svare, ut:

> Pilot på utprøving av ulike boligsosiale løsninger

> Treffe det lokale boligbehovet

> Svare til bydelens behov for et variert boligtilbud

> Bidra til å sikre mer stabilitet i befolkningsmasse

> Bidra til et sterkere lokalsamfunn

> Gi flere muligheter til å bli boende i et område med sterkt stigende  
boligpriser

> Gi mulighet til å komme inn på boligmarkedet for mennesker med 
begrenset økonomisk kapital

> Et botilbud som favner en bredere målgruppe enn hva det 
kommunale utleietilbudet vanligvis gjør

> Innovative og sosialt bærekraftige boformer

> God medvirkning og forankring i lokalmiljøet

> En andel av boligene brukes som kommunale utleieboliger til 
vanskeligstilte for å imøtekomme deler av bydelens behov for boliger til 
denne gruppen

> En kombinasjon av etablererboliger, jfr. pilot 2, utleieboliger for 
vanskeligstilte og utleieboliger for andre målgrupper

> Utprøving av andre og nye virkemidler (som for eks. leie-til-eie)

> Forkjøpsrett (tilbakekjøpsrett) for kommunen, slik at kommunen får 
mulighet til å vurdere om boliger skal kjøpes tilbake og på nytt benyttes 
som utleieboliger

> Sosiale soner for å legge til rette for en god interaksjon mellom 
fremtidige beboere
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Basert på vedtak 97/2016 i Bydelsutvalget for Bydel Gamle Oslo som sa at 
bydelen ønsker å bli en pilotbydel for gode boligsosiale løsninger ble det 
bestilt en rapport fra Områdeløft Tøyen - Pilotbydel for gode boligsosiale 
løsninger (Bydel Gamle Oslo, 2017). 

Her ble Hagegata 30 foreslått som en mulig sosial boligpilot. Dette 
forslaget ble deretter fulgt opp i Kunnskapsgrunnlag for en kommunal 
boligpolitikk (Oslo kommune, 2019).

Ved siden av Hagegata 30 mener Tøyen boligbyggelag det er 
hensiktsmessig å se en pilotering av denne blokka i sammenheng med 
omkringliggende helkommunale blokker som Kolstadgata 7 og Gruegata 
15. TBBL anser disse som egnet for å inngå i en helhetlig pilot da begge 
gårdene har etablert gårdsstyrer og har beboere som er aktive i Tøyen 
boligbyggelag både som ordinære medlemmer og styremedlemmer.

Kolstadgata 7 er også foreslått som en mulig pilot i Kunnskapsgrunnlaget 
for en kommunal boligpolitikk sammen med kommunale gårder i 
bydel Sagene (Oslo kommune, 2019).  TBBL mener at den foreslåtte 
tilnærmingen kan inkludere Gruegata 15 og utvikles i sammenheng med 
pilotering i Hagegata 30.

PILOTFORSLAG                                       

Pilotbydel for gode  
boligsosiale løsninger
Internasjonal eksempelsamling 
og lokale løsninger for Bydel Gamle Oslo

<
Utsnitt fra Pilotbudel for gode boligsosiale løsninger.
Kilde: Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune, 2017
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Hagegata 30 er en tom gård 
på Tøyen Torg. Første etasje er 
forretningslokaler mot torget. 
Det er boliger fra andre til sjette 
etasje i kommunalt eie. Dette gir 
en mulighet til å etablere et botil-
bud som ivaretar lokale behov.  

Blokka har en god miks av 
totalt 50 leiligheter fra 39 - 93 
m2. De største leilighetene 
passer for store barnefamilier. 
De minste leilighetene passer 
for aleneforeldre med ett barn, 
eller single med delt foreldre-
ansvar.

Beboere får langsiktige 
leieavtaler med mulighet for 
leie til eie. Leie til eie model-
ler utformes på en slik måte 
at det er mulig for beboere 
å kjøpe leiligheten gjennom 
fast månedlig leiesum. På den 
måten vil eierskap til bolig bli 
tilgjengelig for familier som av 
religiøse og kulturelle årsaker 
ikke ønsker å å ta rentebæren-
de lån.  

Eierskapet organiseres også 
med begrensninger på mu-
lighet til å ta ut profitt på 
videresalg av leilighet. Slik 
blir boligen ikke bare en 
fordel for den første kjøperen, 
men forblir en tilgjengelig og 
rimelig bolig som ivaretar det 
lokale boligbehovet også ved 
videresalg.

Bygningen er på Tøyen Torg, 
eies av Oslo kommune, forval-
tes av Boligbygg og har stått 
tom siden 2014.

Blokka skulle selges som 
studentboliger i henhold til 
Tøyenavtalen. Forhandlinger 
med SiO førte ikke fram, og det 
har vært vurdert om Boligbygg 
skal utvikle og drifte studentbo-
liger i egen regi. Et enstemmig 
bydelsutvalg i Bydel Gamle Oslo 
vedtok i februar 2017, etter 
innspill fra fra Tøyenrådet at 
de ønsker at Hagegata 30 blir 
en pilot for nye innovative bo-
former som svarer til bydelens 
behov for et variert boligtilbud. 
I mai 2017 fremmet byrådet for-
slag til bystyret om at vedtaket 
om studentboliger oppheves 
og at det utredes alternative 
muligheter for framtidig bruk 
av Hagegata 13. 

En tredjedel av barna på Tøyen 
vokser opp i fattigdom ifølge 
stedsanalysen. Trangbodde og 
fattige barnefamilier er den 
største boligsosiale utfordrin-
gen på Tøyen i dag. De mest 
utsatte beboerne er trangbodde 
barn som lever under fattig-
domsgrensen. Nasjonale og 
kommunale boligstrategier ber 
om en særlig innsats overfor 
barnefamilier og unge.

Ved å sette barns boligbehov i 

sentrum vil prosjektet ivareta 
fattige og trangbodde barn, 
som er en av de mest utsatte 
gruppene med det mest prekæ-
re boligbehovet. Barn og unges 
oppvekstvilkår er en viktig 
motivator for mange som enga-
sjerer seg på Tøyen.

Et prosjekt som setter barna 
først vil være en god start 
på satsingen på boligsosiale 
løsninger i bydelen. Et slikt 
prosjekt svarer til konkrete 
lokale behov, prioritering av 
barn i nasjonal strategi for bo-
ligsosialt arbeid og Oslo kom-
munes overordnede strategier 
for sosial innovasjon. Det vil 
også styrke lokal entusiasme i 
videre utvikling av Tøyen.

Langsiktige leieavtaler er 
nødvendig for å ivareta stabi-
litet i oppvekstvilkår. Leie til 
eie modeller som er tilpasset 
lokale forutsetninger vil hjelpe 
familier inn på boligmarkedet, 
og kan på den måten være en 
vei ut av fattigdom. 
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Barnefamilier med lokal 
tilknytning til nærområdet. 
Tilknytning kan for eksempel 
operasjonaliseres ved at man 
oppfyller to av følgende tre 
kriterier. 1) At man har bodd 
på Tøyen i minimum to år, 2) 
at man jobber på Tøyen, eller 
3) at man har barn på Tøyen 
skole, eller i barnehage i inn-
satsområdet.

Det vil også være viktig å sikre 
at det er variasjon i inntekts-
grunnlag, kulturell bakgrunn, 
alder og  kjønnsidentitet.

Bygningen kan brukes som en 
mulighet for å utvikle og legge 
til rette for ikke-kommersielle 
profesjonelle sosiale boligak-
tører . Dette kan eksempel-
vis være a) byggegruppe b) 
boligbyggelag c) privat/sosial 
investor eller d) privat utvikler. 
Prosjektet kan utvikles av 
Boligbygg i samarbeid med 
en slik type aktør. Eller selges 
direkte som et klausulert salg 
til en slik aktør.

Klausulert salg vil si at kjøper 
forplikter seg til å oppfylle 
visse betingelser for å få kjøpe 
bygningen til underpris.

Alternativt kan blokka leies 
ut til en ikke-kommersiell bo-
ligaktør gjennom en langsiktig 
kollektiv leiekontrakt.

Prosjektet krever ingen inves-
teringskostnad fra bydel eller 
kommune. 

Blokka har omtrent 3 000 m2 
P-Rom, primær oppholdsrom. 
Det er omfattende behov for 
rehabilitering av terrasser, 
utbedring av fuktskader i 
noen etasjer og det kreves 
sannsynligvis oppgradering av 
elektrisk anlegg. Ulike former 
for medvirkning, selvbygging 
og arbeidstrening kan bidra til 
å holde kostnadene nede. Reha-
biliteringskostnad kan anslås 
til mellom 15 000 (moderat) til 
40 000 kroner per m2 (høyt).

Dette betyr en total rehabili-
teringskostnad på mellom 45 
og 120 millioner kroner. Dette 
kan gjøres gjennom Husban-
kens grunnlån for oppgrade-
ring av bolig. Grunnlån krever 
at rehabiliteringen har et fokus 
på energieffektivitet og univer-
sell utforming. Med sikkerhet 
i eiendommen kan grunnlånet 
dekke 100 prosent av oppgra-
deringskostnadene. Låneta-

ker vil enten være kjøper av 
bygningen, eller kommunen. 
Avhengig av om kommunen 
selger, eller leier ut, bygningen. 
Bygningen vil deretter være 
selvfinansierende ved at lånet 
betales ned gjennom husleie 
fra beboerne.

Rehabiliteringskostnader og 
det sosiale formålet klausu-
lert i salg eller leiekontrakt, 
legges til grunn for å fastsette 
salgssum. 

Basert på slike vurderinger 
kan blokken selges til under-
pris med et sosialt formål. 
Salget av tomt til ny stadion 
til Vålerenga viser at dette er 
mulig å få til uten å bryte med 
ESA reglement.

Byen og bydelen kan på denne 
måten få et botilbud som mø-
ter det mest presserende lokale 
boligbehovet og bidrar til godt 
bomiljø i nabolaget, uten at 
det medfører subsidiekostnad 
utover tilgang på bygningen, 
for bydelen eller kommunen.

HVEM

HVORDAN

FINANSIERING OG SUBSIDIEKOSTNAD

HAGEGATA 30
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m2. De største leilighetene 
passer for store barnefamilier. 
De minste leilighetene passer 
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eller single med delt foreldre-
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Beboere får langsiktige 
leieavtaler med mulighet for 
leie til eie. Leie til eie model-
ler utformes på en slik måte 
at det er mulig for beboere 
å kjøpe leiligheten gjennom 
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tilgjengelig for familier som av 
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ikke ønsker å å ta rentebæren-
de lån.  
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med begrensninger på mu-
lighet til å ta ut profitt på 
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blir boligen ikke bare en 
fordel for den første kjøperen, 
men forblir en tilgjengelig og 
rimelig bolig som ivaretar det 
lokale boligbehovet også ved 
videresalg.

Bygningen er på Tøyen Torg, 
eies av Oslo kommune, forval-
tes av Boligbygg og har stått 
tom siden 2014.

Blokka skulle selges som 
studentboliger i henhold til 
Tøyenavtalen. Forhandlinger 
med SiO førte ikke fram, og det 
har vært vurdert om Boligbygg 
skal utvikle og drifte studentbo-
liger i egen regi. Et enstemmig 
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og at det utredes alternative 
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barn som lever under fattig-
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oppvekstvilkår er en viktig 
motivator for mange som enga-
sjerer seg på Tøyen.

Et prosjekt som setter barna 
først vil være en god start 
på satsingen på boligsosiale 
løsninger i bydelen. Et slikt 
prosjekt svarer til konkrete 
lokale behov, prioritering av 
barn i nasjonal strategi for bo-
ligsosialt arbeid og Oslo kom-
munes overordnede strategier 
for sosial innovasjon. Det vil 
også styrke lokal entusiasme i 
videre utvikling av Tøyen.

Langsiktige leieavtaler er 
nødvendig for å ivareta stabi-
litet i oppvekstvilkår. Leie til 
eie modeller som er tilpasset 
lokale forutsetninger vil hjelpe 
familier inn på boligmarkedet, 
og kan på den måten være en 
vei ut av fattigdom. 

HVA BAKGRUNN

B
A

R
N

A
 FØ

R
ST

Barnefamilier med lokal 
tilknytning til nærområdet. 
Tilknytning kan for eksempel 
operasjonaliseres ved at man 
oppfyller to av følgende tre 
kriterier. 1) At man har bodd 
på Tøyen i minimum to år, 2) 
at man jobber på Tøyen, eller 
3) at man har barn på Tøyen 
skole, eller i barnehage i inn-
satsområdet.

Det vil også være viktig å sikre 
at det er variasjon i inntekts-
grunnlag, kulturell bakgrunn, 
alder og  kjønnsidentitet.

Bygningen kan brukes som en 
mulighet for å utvikle og legge 
til rette for ikke-kommersielle 
profesjonelle sosiale boligak-
tører . Dette kan eksempel-
vis være a) byggegruppe b) 
boligbyggelag c) privat/sosial 
investor eller d) privat utvikler. 
Prosjektet kan utvikles av 
Boligbygg i samarbeid med 
en slik type aktør. Eller selges 
direkte som et klausulert salg 
til en slik aktør.

Klausulert salg vil si at kjøper 
forplikter seg til å oppfylle 
visse betingelser for å få kjøpe 
bygningen til underpris.

Alternativt kan blokka leies 
ut til en ikke-kommersiell bo-
ligaktør gjennom en langsiktig 
kollektiv leiekontrakt.

Prosjektet krever ingen inves-
teringskostnad fra bydel eller 
kommune. 

Blokka har omtrent 3 000 m2 
P-Rom, primær oppholdsrom. 
Det er omfattende behov for 
rehabilitering av terrasser, 
utbedring av fuktskader i 
noen etasjer og det kreves 
sannsynligvis oppgradering av 
elektrisk anlegg. Ulike former 
for medvirkning, selvbygging 
og arbeidstrening kan bidra til 
å holde kostnadene nede. Reha-
biliteringskostnad kan anslås 
til mellom 15 000 (moderat) til 
40 000 kroner per m2 (høyt).

Dette betyr en total rehabili-
teringskostnad på mellom 45 
og 120 millioner kroner. Dette 
kan gjøres gjennom Husban-
kens grunnlån for oppgrade-
ring av bolig. Grunnlån krever 
at rehabiliteringen har et fokus 
på energieffektivitet og univer-
sell utforming. Med sikkerhet 
i eiendommen kan grunnlånet 
dekke 100 prosent av oppgra-
deringskostnadene. Låneta-

ker vil enten være kjøper av 
bygningen, eller kommunen. 
Avhengig av om kommunen 
selger, eller leier ut, bygningen. 
Bygningen vil deretter være 
selvfinansierende ved at lånet 
betales ned gjennom husleie 
fra beboerne.

Rehabiliteringskostnader og 
det sosiale formålet klausu-
lert i salg eller leiekontrakt, 
legges til grunn for å fastsette 
salgssum. 

Basert på slike vurderinger 
kan blokken selges til under-
pris med et sosialt formål. 
Salget av tomt til ny stadion 
til Vålerenga viser at dette er 
mulig å få til uten å bryte med 
ESA reglement.

Byen og bydelen kan på denne 
måten få et botilbud som mø-
ter det mest presserende lokale 
boligbehovet og bidrar til godt 
bomiljø i nabolaget, uten at 
det medfører subsidiekostnad 
utover tilgang på bygningen, 
for bydelen eller kommunen.

HVEM

HVORDAN

FINANSIERING OG SUBSIDIEKOSTNAD

HAGEGATA 30

TØ
YEN

204 205del 4 — PILOTPROSJEKTER del 4 — PILOTPROSJEKTER

FR
A

 K
O

M
M

U
N

A
L 

B
O

LI
G

 T
IL

 N
A

B
O

TO
M

TE
LA

G

FRA KOMMUNAL 
BOLIG TIL  
NABOTOMTELAG

Kolstadgata 7 og Gruegata 15 
er to kommunale gårder sen-
tralt på Tøyen, som er kjent for 
utfordringer med bomiljø. 

Ved å overføre tomten til et 
nabotomtelag, vil beboerne 
selv sammen med nabolaget 
forøvrig, få muligheten til å ta 
et helhetlig ansvar for bomiljø.

Boligene kan selges til den 
enkelte beboer gjennom en 
leie til eie modell som er basert 
på forutsetninger som gjør det 
mulig for nåværende beboere å 
delta i et slikt program.

De leilighetene som ikke kan 
selges til beboerne kan fortsatt 
leies ut i regi av Boligbygg, 
eller de kan selges samlet til en 
profesjonell og ikke-kommersi-
ell utleieaktør.

Kolstadgata 7 og Gruegata 15 
deler felles tomt med gårds 
og bruksnummer 231/269. 
Eiendommen ligger sentralt på 
Tøyen rett ved det nye aktivi-
tetshuset K1, i Kolstadgata 1. 

Begge gårdene har beboere 
med mye engasjement som er 
organisert i blant annet Kulmis 
Forum, en nabolagsgruppe for 
beboere med somalisk bak-
grunn og Tøyen foreldregrup-
pe. Begge gårdene har også eta-
blert gårdsstyrer i samarbeid 
med Leieboerforeningen.

Et nabotomtelag er en modell 
for nabolagsdrevet bolig- og 
områdeutvikling, som beskre-
vet i kapittelet om Nabolag- og 
områdeutvikling. Formålet 
med et nabotomtelag er at 
det skal være til fordel for et 
definert nabolag. Det skal ikke 
være mulig å ta ut privat pro-
fitt og overskudd skal skytes 
tilbake inn i det nærområdet 
som nabotomtelaget jobber 
for. Nabotomtelaget skal være 
demokratisk og åpent slik at 
personer med lokal tilknytning 
til området gjennom bolig eller 
arbeid skal kunne melde seg 
inn og delta som medlemmer.

Mange av beboerne i disse 
gårdene har bodd der lenge, og 
mangler strategier for å flytte 
ut av den kommunale boligen. 
Det er også mange beboere 
som har en sterk lokal tilknyt-
ning gjennom lang botid, og at 
de har barn som går på Tøyen 
skole.

De beboerne som ikke ønsker 
å engasjere seg i prosjektet må 
få mulighet til å flytte til en 
annen bolig. Dette må skje på 
en måte som ikke bidrar til å 
forverre den enkeltes bositua-
sjon. De boligene som blir gjort 
ledig ved at beboere som ikke 
ønsker å delta flytter ut, leies 
ut til personer som er sterkt 
motiverte til å delta i prosjek-
tet, uavhengig av om de er 
kvalifiserte til kommunal bolig 
eller ikke. Man vil på denne 
måten få et blandet og balan-
sert bomiljø.

HVA BAKGRUNN HVEM

TØ
YE

N

FR
A

 K
O

M
M

U
N

A
L B

O
LIG

 TIL N
A

B
O

TO
M

TELA
G

Byrådet har i budsjett for 2017 
satt av 50 millioner kroner til 
bomiljø. Det er også satt av 210 
millioner årlig i økonomiplan 
2017 - 2020 til rehabilitering av 
kommunale gårder.

Både Kolstadgata 7 og Gruega-
ta 15 bør inngå i disponeringen 
av disse midlene. Det er derfor 
ikke behov for friske midler 
for å gjennomføre rehabilite-
ring av gårdene. Kostnaden ved 
rehabiliteringen kan inngå i 

utregning av kostnadsdekken-
de leie. Midlene vil på den må-
ten bli tilbakeført til Boligbygg 
over tid.

Kostnaden ved gjennomføring 
av dette prosjektet vil være 
overføringen av tomt til nabo-
tomtelaget. Tomten må sikres 
på en slik måte at kommunen 
har tilbakeføringsrett på tom-
ten dersom den ikke lengre 
brukes i henhold til formål, 
eller nabotomtelaget oppløses.  

Oslo kommune eier eiendom-
men. Denne overføres uten 
vederlag til beboerne i Kolstad-
gata 7, Gruegata 15 og ildsje-
ler i nabolaget forøvrig, som 
etablerer en organisasjon for 
tomten basert på modellen for 
et nabotomtelag. 

Boligbygg eier fortsatt bygnin-
gene. Boligbygg rehabiliterer 
boligene i samarbeid med na-
botomtelaget. Rehabiliteringen 
bør ha et overordnet klima og 
energimål, samtidig som den 
skal bedre det fysiske bomiljø-
et for beboerne.

Beboerne leier boligene med 
tidsubegrensede kontrakter. De 
tidsubegrensede kontraktene 
sikrer at boligen oppleves som 
et stabilt hjem med langsiktig 
sikkerhet. 

Boligbygg og nabotomtelaget 
setter opp en modell for leie 
med sparing, med utgangs-
punkt i kostnadsdekkende leie. 
Husleien settes høyere enn 
kostnadsdekkende leie. Det 
overskytende beløpet går til 
kjøp av bolig. Basert på innbe-
talingen overføres en andel av 
boligen til beboeren hvert år.

Ved å rehabilitere bygnings-
massen gjennom reell med-
virkning vil beboerne få et 
annet og bedre forhold til 
boligen sin. Ved bruk av lang-
siktige leieavtaler, med leie 
til eie modeller tilrettelagt for 
beboerne, vil beboerne kunne 
få den nødvendige sikkerheten 
og stabiliteten som skal til for 
å oppleve boligen som et hjem. 
Noe som igjen er viktig for det 
generelle bomiljøet.
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FRA KOMMUNAL 
BOLIG TIL  
NABOTOMTELAG

Kolstadgata 7 og Gruegata 15 
er to kommunale gårder sen-
tralt på Tøyen, som er kjent for 
utfordringer med bomiljø. 

Ved å overføre tomten til et 
nabotomtelag, vil beboerne 
selv sammen med nabolaget 
forøvrig, få muligheten til å ta 
et helhetlig ansvar for bomiljø.

Boligene kan selges til den 
enkelte beboer gjennom en 
leie til eie modell som er basert 
på forutsetninger som gjør det 
mulig for nåværende beboere å 
delta i et slikt program.

De leilighetene som ikke kan 
selges til beboerne kan fortsatt 
leies ut i regi av Boligbygg, 
eller de kan selges samlet til en 
profesjonell og ikke-kommersi-
ell utleieaktør.

Kolstadgata 7 og Gruegata 15 
deler felles tomt med gårds 
og bruksnummer 231/269. 
Eiendommen ligger sentralt på 
Tøyen rett ved det nye aktivi-
tetshuset K1, i Kolstadgata 1. 

Begge gårdene har beboere 
med mye engasjement som er 
organisert i blant annet Kulmis 
Forum, en nabolagsgruppe for 
beboere med somalisk bak-
grunn og Tøyen foreldregrup-
pe. Begge gårdene har også eta-
blert gårdsstyrer i samarbeid 
med Leieboerforeningen.

Et nabotomtelag er en modell 
for nabolagsdrevet bolig- og 
områdeutvikling, som beskre-
vet i kapittelet om Nabolag- og 
områdeutvikling. Formålet 
med et nabotomtelag er at 
det skal være til fordel for et 
definert nabolag. Det skal ikke 
være mulig å ta ut privat pro-
fitt og overskudd skal skytes 
tilbake inn i det nærområdet 
som nabotomtelaget jobber 
for. Nabotomtelaget skal være 
demokratisk og åpent slik at 
personer med lokal tilknytning 
til området gjennom bolig eller 
arbeid skal kunne melde seg 
inn og delta som medlemmer.

Mange av beboerne i disse 
gårdene har bodd der lenge, og 
mangler strategier for å flytte 
ut av den kommunale boligen. 
Det er også mange beboere 
som har en sterk lokal tilknyt-
ning gjennom lang botid, og at 
de har barn som går på Tøyen 
skole.

De beboerne som ikke ønsker 
å engasjere seg i prosjektet må 
få mulighet til å flytte til en 
annen bolig. Dette må skje på 
en måte som ikke bidrar til å 
forverre den enkeltes bositua-
sjon. De boligene som blir gjort 
ledig ved at beboere som ikke 
ønsker å delta flytter ut, leies 
ut til personer som er sterkt 
motiverte til å delta i prosjek-
tet, uavhengig av om de er 
kvalifiserte til kommunal bolig 
eller ikke. Man vil på denne 
måten få et blandet og balan-
sert bomiljø.
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Byrådet har i budsjett for 2017 
satt av 50 millioner kroner til 
bomiljø. Det er også satt av 210 
millioner årlig i økonomiplan 
2017 - 2020 til rehabilitering av 
kommunale gårder.

Både Kolstadgata 7 og Gruega-
ta 15 bør inngå i disponeringen 
av disse midlene. Det er derfor 
ikke behov for friske midler 
for å gjennomføre rehabilite-
ring av gårdene. Kostnaden ved 
rehabiliteringen kan inngå i 

utregning av kostnadsdekken-
de leie. Midlene vil på den må-
ten bli tilbakeført til Boligbygg 
over tid.

Kostnaden ved gjennomføring 
av dette prosjektet vil være 
overføringen av tomt til nabo-
tomtelaget. Tomten må sikres 
på en slik måte at kommunen 
har tilbakeføringsrett på tom-
ten dersom den ikke lengre 
brukes i henhold til formål, 
eller nabotomtelaget oppløses.  

Oslo kommune eier eiendom-
men. Denne overføres uten 
vederlag til beboerne i Kolstad-
gata 7, Gruegata 15 og ildsje-
ler i nabolaget forøvrig, som 
etablerer en organisasjon for 
tomten basert på modellen for 
et nabotomtelag. 

Boligbygg eier fortsatt bygnin-
gene. Boligbygg rehabiliterer 
boligene i samarbeid med na-
botomtelaget. Rehabiliteringen 
bør ha et overordnet klima og 
energimål, samtidig som den 
skal bedre det fysiske bomiljø-
et for beboerne.

Beboerne leier boligene med 
tidsubegrensede kontrakter. De 
tidsubegrensede kontraktene 
sikrer at boligen oppleves som 
et stabilt hjem med langsiktig 
sikkerhet. 

Boligbygg og nabotomtelaget 
setter opp en modell for leie 
med sparing, med utgangs-
punkt i kostnadsdekkende leie. 
Husleien settes høyere enn 
kostnadsdekkende leie. Det 
overskytende beløpet går til 
kjøp av bolig. Basert på innbe-
talingen overføres en andel av 
boligen til beboeren hvert år.

Ved å rehabilitere bygnings-
massen gjennom reell med-
virkning vil beboerne få et 
annet og bedre forhold til 
boligen sin. Ved bruk av lang-
siktige leieavtaler, med leie 
til eie modeller tilrettelagt for 
beboerne, vil beboerne kunne 
få den nødvendige sikkerheten 
og stabiliteten som skal til for 
å oppleve boligen som et hjem. 
Noe som igjen er viktig for det 
generelle bomiljøet.
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PILOT 2:

HVOR: Bergkrystallen, bydel Nordstrand.

HVA: Tomteutvikling til blandet formål i 
samarbeid med Bærum kommune

Relevant formål: stabile og rimelige 
utleieløsninger, «leie til eie» eller rene  
eierboliger, f.eks. for førstegangsetablerere

• Spilt inn av: Andre rundebordskonfe-
ranse, skrivegruppen og EBYs vurdering av 
AB+-utredningen

• Bakgrunn: Tomteområdet er på ca. 12 daa (inkl. 
sporområdet) ved T-banen på Bergkrystallen. 
Tomten er foreslått regulert til boliger, handel, 
barnehage og et offentlig torg. Planforslaget 
ble sendt til politisk behandling juni 2018. 

• Behov: EBY identifiserte Bergkrystallen som 
en potensiell tomt for et AlmenBolig+-inspirert 
prosjekt, og det kan også tenkes å være egnet 
til andre løsninger for stabile og rimelige utlei-
eløsninger, «leie til eie» eller rene eierboliger, 
f.eks. for førstegangsetablerere. Det har også 
potensial til å utvikles som et innovasjonspro-
sjekt i samarbeid med private eller ideelle aktø-
rer, eller som et Bostart-prosjekt (ref. OBOS). 

• Inspirasjon fra: Bærum kommune og deres 
planlagte utvikling av tomter i Vallerveien eller 
Dønskiveien, hvor en blanding av boligformål er 
sikret gjennom bl.a. utbyggingsavtaler 

• Administrative konsekvenser: Pilotene vil 
kreve nye former for samarbeid og dette kan 
også være en del av læringen fra pilotprosjek-
tet. Et samarbeid med Bærum kommune og 
deres utvikling av boligløsninger for mangfoldig 

boligmiljø på kommunale tomter i Vallerveien 
og Dønskiveien kan ha stor overføringsverdi til 
denne piloten.

• Økonomiske konsekvenser: Det kreves res-
surser til å utarbeide en mulighetsstudie for å 
avklare løsninger som dekker det identifiserte 
behovet og formålet med piloten. Her må det 
også avklares om utvikling/bygging skal skje i 
egen regi eller i samarbeid med private gjen-
nom en anbudskonkurranse. Samlede økono-
miske konsekvenser for kommunen avhenger 
av hvilke alternativer som velges og prosjekt-
økonomiske konsekvenser må avklares ifm. 
utarbeidelsen av løsningskonseptet. Midler til 
igangsetting av arbeid med mulighetsstudie er 
innarbeidet i budsjett for 2019.

• Grunnlag for å sette i gang: Tomten er 
kommunal og egner seg til å teste ut ulike 
boligløsninger eventuelt et AlmenBolig+ 
prosjekt etter inspirasjon fra det danske 
AlmenBolig+-konseptet.

Pilot 3 og 4: 
Lokalt forankrede, behovsdrevne piloter 
for blandet beboersammensetning, Oslo 
øst og Oslo vest

PILOT 3:

HVOR: Hagegata 30, Tøyen, Bydel Gamle Oslo

HVA: Lokalt forankrede, behovsdrevne piloter for 
blandet beboersammensetning – Oslo øst

Piloten svarer på følgende fra kommuneplanen: 
«Rimelige boliger med god kvalitet skal gi et 
alternativt boligtilbud mellom det ordinære 
markedet og tilbudet for de mest vanskeligstilte», 
og til områdeløftets mål om bærekraft og 
forutsigbare boliger for barn og unge som vokser 
opp, samt involvering av beboerne. 

• Spilt inn av: første, tredje og fjerde runde-
bord, møte med Tøyen Boligbyggelag, tid-
ligere innspill fra Deichman Tøyen, Tøyen 
Boligkonferanse og pilotbydelstudien

• Bakgrunn: Bygningen har stått tom i fire år 
og er i et nabolag hvor boligtilbudet enten er 
kommunalt (10 prosent) eller består av boliger 
med høy kvadratmeterpris, både eierboliger 
(50 prosent) og leieboliger (40 prosent). Det er 
fattet et bystyrevedtak om bygningen, og den 
har en historie bak seg som åpner for innovative 
løsninger for nabolagets behov. Flere i de kom-
munale leilighetene i området ønsker et nytt 
tilbud som kan gi dem en vei ut av de tradisjo-
nelle kommunale leilighetene, som er forvaltet 
av Boligbygg, og et alternativ som gir dem 
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forutsigbare leieforhold. Beboerdrevet bolig-
utvikling er et reelt alternativ gjennom lokalt 
forankrede aktører som Tøyen Boligbyggelag. 
Tøyen skole melder om problemer knyttet til 
hyppig flytting. Eiendommens beliggenhet 
ovenfor Deichmanske bibliotek, som trenger 
mer plass til det store antallet besøkene, åpner 
for spennende samarbeidsmuligheter mellom 
kunnskapsarena, «placemaking1» og boligene. 

• Behovet er et reelt alternativ til det ordinære 
markedet og tilbudet til de mest vanskeligstilte, 
for eksempel for lavinntektsfamilier med barn 
på Tøyen skole som har bodd et par år eller 
mer i området eller for engasjerte individer som 
bidrar på ulike måter til nabolaget.

• Virkemidler og samarbeid som kan utprøves: 
 – Kommunen bruker sin eierrådighet 
til å påvirke boligtilbudet og få til en 
variert beboersammensetning. Det 
kan gjennomføres en konkurranse om 
rehabilitering hvor anskaffelseskriteriene ber 
om tilbud som ivaretar sosiale mål og lokal 
forankring, og hvor den beste løsningen kan 
vektlegges. Byrådsavdelinger, bydelen og 
områdeløft kan samarbeide. 

 – Samarbeid med fremtidige beboere. 

• Mulig samarbeid: Aktører som BBY, NOE, EHS, 
BYU, Bydel Gamle Oslo, FIN 

• Inspirasjon fra: Valvilla (omtalt i Pilotbydel-
studien side 1232, om involvering av ungdom 
under ombygging), AlmenBolig+ (kapitel 2.4 og 
vedlegg 1, om selvdrift og ferdigbygging i egen 
regi), Fish Island Village (kapittel 3.2. om blan-
dede boliger for engasjerte beboere og nøk-
kelarbeidere), bibliotek (innspill fra Deichmansk 
Tøyen), StART (kapittel 3.2. om MoU med kom-
munen som deltaker i styringsgruppe) m.m.

1 https://www.pps.org/article/what-is-placemaking
2 https://issuu.com/omradeloft/docs/pilotbydel_for_gode_boligsosiale_lo

• Evaluering/læring: Piloten bør evalueres som 
en del av Områdesatsing Indre øst.

• Administrative konsekvenser: Piloten krever 
tverrsektorielt samarbeid mellom flere byråds-
avdelinger om en praktisk oppgave. Forhold 
knyttet til eierskap og seksjonering av boligde-
len til egen eierseksjon må avklares og ferdigs-
tilles. Tilsvarende må praktiske forhold knyttet 
til Boligbygg som forvalter av eiendommen og 
gjennomføringen av pilotprosjektet avklares. 

• Økonomiske konsekvenser: Det kreves res-
surser til å utarbeide en mulighetsstudie for å 
avklare løsninger som dekker det identifiserte 
behovet og formålet med piloten. Løsninger for 
organisering av boliger, rehabilitering og gjen-
nomføring kan legges inn som konkurranseele-
menter i en anskaffelse. Samlede økonomiske 
konsekvenser for kommunen avhenger av hvilke 
alternativer som velges og må avklares ifm. 
utarbeidelsen av løsningskonseptet/anskaffel-
sen. Midler til igangsetting av eventuelt arbeid 
med mulighetsstudie er innarbeidet i budsjett 
for 2019.

• Grunnlag for å sette i gang: Kommunen har 
bruksrett til bygningen og har mulighet til å 
bestemme framdriften. Byrådet skal legge fram 
en egen sak om Hagegata 30 for bystyret.

PILOT 4:

HVOR: Montebello terrasse 15, bydel Ullern

HVA: Lokalt forankret, behovsdrevet pilot for 
blandet beboersammensetning – Oslo vest

Formålet er å finne en løsning som både svarer 
på behovet for rimelige eller tilgjengelig boliger 
for grupper som ungdom eller lavtlønnede 
familier, og lokale beboere. 

• Spilt inn av: skrivegruppen

• Bakgrunn: Eiendommen er eid av Oslo kom-
mune ved Boligbygg Oslo KF og står tom med 
potensial til 10–12 leiligheter. Bygget/tomten 
er regulert til byggeområde for offentlige byg-
ninger / allmennyttige formål (institusjoner til 
helse- og omsorgsformål), og Boligbygg ønsker 
en omregulering til bolig og mulighet for bedre 
utnyttelse til et nybygg. Det eksisterende byg-
get har vært institusjon, står på gul liste og 
trenger oppgradering. Bygget har stått tomt 
relativt lenge, og det pågår en prosess med 
bydelen om hvilke behov de har som eventu-
elt kan dekkes gjennom ombygging av eksis-
terende bygg og/eller nybygg.

• Behovet: Boligprisene i bydelen er høye, og det 
er mulighet for å bruke eiendommen til en blan-
det beboersammensetning

• Muligheter som kan piloteres: Man kan eta-
blere borettslag, som kan gi mulighet for utlei-
eboliger med rimelige priser og langsiktige og 
stabile leieforhold. Det kan eventuelt kombine-
res med «leie til eie»-løsninger og boliger til før-
stegangsetablerere med klausul for videresalg 
og tilbakekjøpsrett for kommunen. Kan blandes 
med kommunale formål og gi mulighet for kom-
munale leietakere til å kjøpe egen bolig med 
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av løsningskonseptet/anskaffelsen. Midler til 
igangsetting av arbeid med mulighetsstudie er 
innarbeidet i budsjett for 2019.

• Grunnlag for å sette i gang: Tomten er kom-
munal og gir grunnlag for å teste ut ulike bolig-
løsninger og gjennomføringsmodell som kan 
gi rimelige boliger. For eksempel gjennom en 
konkurranse der bransjen utfordres til å fremme 
innovative og kostnadseffektive løsninger. 
Tomt og bygg er av en slik størrelse at det bør 
være interessant for flere aktører og skape god 
konkurranse. 

PILOT 6:

HVOR: Haslevangen 39, bydel Bjerke

HVA: Pilotering av rimelige og fleksible boliger

Boliger for lavinntektsgrupper bestående av 
kunstnere og kreative individer og familier

• Spilt inn av: Unge Kunstneres Samfund1 (UKS)

• Bakgrunn: UKS med Fragment har skissert en 
løsning som svar på «kunstneres lave gjennom-
snittsinntekt og en sentral, men utsatt rolle i 
byutviklingsprosesser». De vil «bryte med det 
markedsdrevne profittkappløpet og sette fokus 
på stabilitet, fordypning og faglig utvikling», 
samtidig som kunst bidrar til å gjøre byen mer 
estetisk. Modellen foreslår et byggfellesskap 
hvor beboere eller et boligbyggelag i felleskap 
med en arkitekt utvikler boligene, i motsetning 
til at ferdige boliger kjøpes i et åpent marked. 
De ønsker at Oslo kommune fester bort en tomt 
til gunstige vilkår på samme måtte som man 
tidligere gjorde til OBOS og USBL. Alle leilig-

1 https://www.arkitektnytt.no/nyheter/kunstnerboliger-til-halv-pris

hetene i prosjektet er utleierobjekter med kon-
trakter av varierende lengde avhengig av livs-
situasjon, og målet er leie til 40 prosent under 
markedspris. Leieprisene er kostnadsdekkende, 
og en modell er planlagt for å få variasjon i 
alder og erfaring. 

• Behovet: Kunstnere er en viktig del av sam-
funnet, og ved Haslevangen er det allerede 
en oppblomstring av visninger og kunstpro-
duksjon. Denne gruppen er ofte ekskludert fra 
boligmarked pga. lav inntekt. 

• Samarbeid: Kommunen i samarbeid med f.eks. 
UKS, Fragment, et non-profit boligbyggelag

• Virkemidler som kan utprøves: 
 – bortfeste med boligfeste eventuelt 
næringsfeste til under markedspris

 – alternativt salg med betingelser 
 – søke om å være forsøksområde for å åpne 
for dispensasjoner

• Inspirasjon fra: Piloten henter inspirasjon 
fra London StART og CLTs (kapittel 2.4), 
Svartlamon (forsøksområdet), Fish Island Village 
(affordable housing for creative industries), 
Walter Segal selvbygg (studietur til Lewisham) 
og Kalkbreite i Zûrich.

• Administrative konsekvenser: Kommunen 
må avklare om tomten kan festes bort som et 
næringsfeste for å unngå fremtidig rett for fes-
ter til innløsning av tomten. Tomten har føringer 
fra reguleringsplan og planprogram med VPOR, 
som er ivaretatt i prosjektforslaget. 

• Økonomiske konsekvenser: Det kreves res-
surser til å utarbeide en mulighetsstudie for å 
avklare løsninger som dekker det identifiserte 
behovet og formålet med piloten og hvordan 
man kan gjennomføre en konkurranse som 
ivare tar formål og målgruppe. Midler til igang-
setting av arbeid med mulighetsstudie er innar-
beidet i budsjett for 2019. 

• Grunnlag for å sette i gang: Tomten er kom-
munal og gir grunnlag for å teste ut bolig-
løsninger og gjennomføringsmodell som kan 
gi rimelige boliger for målgruppen. EBY må 
avklare forutsetninger for festekontrakter for de 
løsningene som er skissert og hvilke konsekven-
ser ulike løsninger har for kommunen. 

Pilot 7: 
Nytenkning om utvikling av kommunale 
gårder til blandet beboersammensetning

PILOT 7:

HVOR: Kolstadgata 7, Tøyen, Bydel Gamle Oslo 
og kommunale gårder i bydel Sagene.

HVA: Nye boligtyper for å gi blandet 
beboersammensetning i kommunale gårder

Svarer på: innovativ og reell beboermedvirkning 
og involvering, mål i kommuneplanen om 
«alternativt boligtilbud som ligger mellom det 
ordinære markedet og kommunale boliger», 
en vei ut av kommunale boligkontrakter uten 
å bli tvunget ut av hjemmet (Tøyen) samt nye 
boligformer for blandet beboersammensetning 
på Sagene

• Spilt inn av: Kolstadgata, tredje runde-
bordsmøte, Tøyen Boligkonferanse, Tøyen 
boligbyggelag:

• Bakgrunn: På Tøyen er det en kommunal blokk 
med leietakere som har spilt inn under en 
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workshop på Tøyen Boligkonferanse, bl.a. at de 
vil engasjere seg i utviklingen av nye modeller 
for forvaltning av kommunale leiligheter, sam-
tidig som det ikke går ut over naboene deres 
som har behov for tett oppfølging. De har eta-
blert gårdsstyre og har regelmessig diskusjoner 
med Tøyen Boligbyggelag om mulighetene.  
På Sagene er det et overskudd av kommunale 
boliger, og tiltak for en blandet beboersam-
mensetning kan bidra til bedre bomiljø i de 
kommunale boligblokkene og i nabolaget.

• Behovet: Piloten krever en modell som åpner 
for blandede løsninger i nåværende kommunale 
blokker, som gir dem som får tildelt disse lei-
lighetene, et forutsigbart boforhold til en over-
kommelig pris uten inntektsbegrensning.

• Mulig samarbeid: Bydel Gamle Oslo, Bydel 
Sagene, BBY, gårdsstyret i Kolstadgata 7, muli-
gens Leieboerforeningen, TBBL, Ramaas Bolig, 
Husbanken

• Virkemidler som kan prøves ut:
 – Dette er kommunalt eide boliger, og det er 
brede muligheter for å tenke nytt og styre 
løsninger. 

 – rett-til-å-bo-andel, alternativ finansiering, 
delt eierskap (inspirert av den finske 
modellen), borettslag, startlån.

 – Samarbeid med en nonprofit aktør som 
kan forvalte disse nye boligformene og 
samarbeide med BBY, som eier bygningene.

1 https://www.dklf.dk/artikler/beboerdemokratiet-er-under-pres/

• Inspirasjon fra: Finlands boligløsninger (kapittel 
2.4, om rett til bo), Danmarks rett til beboer-
demokrati i almenboliger (kapittel 2.3)1. 

• Administrative konsekvenser: NOE v/BBY, 
bydelene og EHA må utforske reell medvirkning 
i samarbeid med beboerne, eventuelt med en 
ekstern aktør for å forvalte nye typer boliger. 
Krever avklaring av juridiske forhold og tydelige 
modeller for eierskap og forvaltning. Avhengig 
av hvordan boligene organiseres kan det også 
være behov for å endre tildelingsforskriften 
eller lage supplerende tildelingsforskrifter. 

• Økonomiske konsekvenser: Det kreves res-
surser til å utarbeide en mulighetsstudie for å 
avklare løsninger som dekker det identifiserte 
behovet og formålet med piloten og hvordan 
man kan gjennomføre en konkurranse som 
ivaretar formål og målgruppe. Midler til igang-
setting av pilot og eventuelt arbeid med mulig-
hetsstudie er innarbeidet i budsjett for 2019. 
Hvis «leie til eie» blir en del av modellen, må 
kommunen sørge for at subsidiene blir i leilig-
heten, og at salgsbeløpet reinvesteres i sosiale 
boligprosjekter for å unngå tap av eiendom for 
de mest vanskeligstilte.

• For å sette i gang: Det er gode muligheter for 
å kopiere modellen og potensialet i å prøve ut 
nye modeller innenfor den kommunale bolig-
massen. Boligbygg, EHA og bydelene måtte 
bli enige om å utrede en detaljert modell for 
hvordan en mer variert beboersammensetning 
kan etableres i nåværende hundre prosent kom-
munale gårder, basert på non-profit, sosial mer-
verdi og nåværende beboeres ønsker og behov.

142

^
Utsnitt fra Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk

Kilde: Oslo kommune, 2019 

for en kommunal boligpolitikk
KUNNSKAPSGRUNNLAG
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Nabolagsverksted

Arena der fagmiljø og nærmiljø deler og utvikler kunnskap 
om bolig og nabolag.

Stimulere til debatt og interesse for boligpolitikk og 
byutvikling.

Engasjerer deltakerne i utforming av boligløsninger for å skape 
innovative og skreddersydde alternativer til eksisterende marked.

Arrangeres i form av åpne verksteder der deltakerne 
diskuterer ulike aspekter koblet til et hovedtema.

Verktøy for å fremme TBBL medlemmers aktive deltakelse 
i utvikling av boligprosjekter.
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METODE                                                

2017 - D.D. ÅPNE ARBEIDSMØTER * SE VEDLEGG VERKSTED MED COMPASS & CO OG TBBL HAGEGATA 30

Tøyen boligbyggelag (TBBL) har en tverrfaglig tilnærming og jobber 
gjennom en kombinasjon av litteraturstudier, direkte observasjon, dialog, 
samtaler og verksteder. 

TBBL har sett på relevante rapporter og strategier for å forstå 
boligmarkedet og det lokale boligbehovet. Kildelisten gir en god oversikt 
over dette materialet. Vi har også hatt en tilstedeværelse i nabolaget. 
Dette gir et unikt innblikk i boligbehovet gjennom direkte dialog med 
beboere i utsatte situasjoner.  

Den viktigste metoden til TBBL er likevel gjennom verksteder der vi 
setter sammen fagmiljø og nærmiljø. TBBL er tuftet på en ide om at man 
skaper bedre boligkvalitet, bomiljø og nabolag ved at fremtidige beboere 
og andre i nabolaget deltar i både fysisk utforming og organisering av 
boligene fra et så tidlig stadium som mulig. 

Vi har gjennomført en rekke nabolagsverksteder for å forstå det lokale 
boligbehovet og utvikle tilpassede løsningsforslag. I mange av disse 
verkstedene har vi brukt Hagegata 30 som case. Da det er en stor 
interesse for Hagegata 30 i nabolaget har det vært viktig å være tydelige 
på at vi ikke har hatt noe faktisk prosjektmandat, for å ikke skape falske 
forhåpninger. Særlig stor ser vi at interessen er blant beboere som ikke 
opplever å ha en tilfredsstillende bosituasjon i dag. 

Resultatene fra de ulike verkstedene kombinert med de ulike politiske 
vedtakene og en rekke rapporter og strategier utgjør til sammen 
kunnskapsgrunnlaget for dette konseptforslaget.

VERKSTEDER OG ARRANGEMENTER MED NABOLAGET ARRANGERT AV TØYEN BOLIGBYGGELAG

NABOLAGSVERKSTED
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>
Verksted arrangert av TBBL om Hagegata 30

Foto: TBBL, 2019



3130

LOKALT BOLIGBEHOV                           

1.3 Begrep

Begrepsbruk rundt en kommunal boligpolitikk er 
viktig, men utfordrende, samtidig som det kan være 
avgjørende for å gi tydelighet og klar kommunikasjon 
om hva som er kommunens ambisjoner, og hvordan 
framtidens politikk skal styre framtidens boligtilbud 
i Oslo. Det er viktig med konsistent ordbruk og å 
bygge en felles begrepsplattform for en boligpolitikk 
med sosial profil. Ut fra dette kan man bygge et 
rammeverk for å definere den kommunal boligpolitik-
ken og tydeliggjøre hva som ligger innenfor og hva 
som ligger utenfor sosial boligbygging og en tredje 
boligsektor.

Temaet er preget av både etablerte begreper og 
ord og nyere begreper, som ofte blir forstått på ulike 
måter. I dette kunnskapsgrunnlaget er definisjonene 
nedenfor lagt til grunn. En omfattende liste over flere 
relevante ord og begreper er gitt som vedlegg.

Figuren oppsummerer både dagens boligtilbud, 
begrep og ordbruk. Den visualiserer hvordan Oslos 
innbyggere kan oppleve boligsituasjonen til enhver 
tid, og hvordan individets situasjon kan endres til det 
bedre eller til det verre.

Den øvre delen av figuren viser boliger (kommunale 
boliger, markedsbaserte boliger og eventuelle tredje 
sektor boliger), og hvordan en person med ulik grad 
av vansker og behov for profesjonell støtte kan 
bevege seg fra en sektor til en annen. I Oslo er det 
mulig å se for seg at en som bor i en kommunal bolig 
i dag og som beveger seg nedover den stiplede linjen 
fra venstre til høyre etter hvert kan klare seg uten 
offentlig støtte, men uten kapital til å kjøpe en bolig 
i markedet, blir de tvunget tilbake til en kommunal 
bolig. På samme måte kan en som hittil har klart seg i 
det ordinære markedet, men som opplever vanskelige 
livsendringer som gjøre at vedkommende ikke lenger 
er i stand til å å opprettholde boligen sin, falle utenfor 
boligmarkedet slik at kommunale boliger blir den 
eneste muligheten. Den nederste delen av figuren 
viser hvordan begrepsbruken sammsvarer med den 
sektoren den omhandler.

KOMMUNALE 
BOLIGER

TREDJE 
BOLIGSEKTOR

MARKEDSBASERT
BOLIGER

Eksterne endringer som 
rentenivå eller boligkrakk

Folk med helse- og 
levekårsproblemer og/ 
eller lav økonomisk kapital

Folk med stor  
sosial eller  

økonomisk kapital

PR
O

FE
SJ

O
N

EL
L 

ST
Ø

TT
E

SELV
STYRT D

ELTA
G

ELSE

Individreiser

GRAD AV VANSKER minskerøker

• Boligsosiale løsninger
• Kommunale boliger

• Kommunal boligpolitikk med sosiale mål
• Inkluderende boligpolitikk
• Sosial boligpolitikk
• Sosial boligbygging

• En helhetlig kommunal boligpolitikk

• Tredje bolig sektor
• Boliger til overkommelige priser
• Rimelige boliger

9

^
Utsnitt fra Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk,
Oslo Kommune, 2018

Tøyen og Bydel Gamle Oslo har et særpreget boligbehov.

I Oslo kommune sin Boligbehovsplan 2017-2023 (Oslo kommune 2017) 
topper bydelen statistikkene over søknader om kommunalt disponerte 
bolig, behov for kommunalt disponert bolig og totalt boligbehov. Også 
utkast til Kommunal boligbehovsplan 2021-2030 (Oslo kommune, 2020) 
viser et ekstraordinært behov for boliger i Bydel Gamle Oslo.

Stedsanalysen for Tøyen, Hva nå Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen 
i Bydel Gamle Oslo (Brattbakk, Hagen, Rosten et. al, 2015) viser at den 
boligpolitiske eierlinja ikke treffer Tøyen, på samme måte som resten av 
byen, og landet forøvrig. Det er langt flere som leier enn hva som er vanlig 
både i Oslo og ellers i landet. Og blant de som leier, er det langt flere som 
leier kommunalt enn ellers i Oslo.

Over 50 prosent av boligene på Tøyen er leide, mot 30 prosent for Oslo og 
23 prosent for Norge. 

11 prosent av boligene på Tøyen er kommunalt disponerte boliger, mot 
6 prosent i Bydel Gamle Oslo og 3 prosent i Oslo totalt. De fleste av de 
kommunale boligene er konsentrert i heleide kommunale gårder.

BOLIG, BOLIG, BOLIG - Hvordan skaper vi bedre og tryggere utleieforhold 
på Grønland i Oslo? (Bratseth, 2019) beskriver en rekke store utfordringer 
knyttet til bolig, bomiljø og nabolag i det private utleiemarkedet på 
Grønland i Bydel Gamle Oslo. Selv om rapporten er avgrenset til Grønland 
er det liten grunn til å tro at det er vesentlige forskjeller fra det private 
leiemarkedet på Tøyen.

Samtidig har Bydel Gamle Oslo hatt en høy boligprisvekst og er i dag blant 
de bydelene i Oslo med de høyeste boligprisene. 

Kombinasjonen av en konsentrasjon av kommunale boliger, mange 
leieboliger, historisk rimelig boligområde og høy boligprisvekst skaper til 
sammen de særskilte utfordringene vi ser i tilknytning til bolig på Tøyen i 
dag. 

Samtidig med at det blir stadig vanskeligere å komme inn på 
boligmarkedet vet vi at både det kommunale boligtilbudet og det private 
leiemarkedet oppleves usikkert og lite tilfredsstillende. Dette vet vi blant 
annet fra egne nabolagsverksteder, Stedsanslysen for Tøyen og og 
rapporten BOLIG, BOLIG, BOLIG (Bratseth, 2019).
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nabolaget og stedsanalysens beskrivelse av trangboddhet, at behovet for 
store boliger er større enn det som kommer frem i utkast til Kommunal 
boligbehovsplan 2021-2030, hvor det kun er meldt behov for tre 5-roms 
boliger.

Gjennom vår tilstedeværelse i nabolaget og samtaler med beboere 
opplever vi at trangboddhet henger tett sammen med fortellinger om 
utilfredsstillende boforhold. TBBL har derfor jobbet konkret og målrettet 
med god bokvalitet for store familier.  Vi har særlig sett på bokvalitet i lys 
av trangboddhet.

TBBL har ved siden av konkrete målgrupper jobbet med problemstillingen 
Personer bosatt i kommunal bolig, som har inntekter som tilsier at de kan 
eie eller leie på det private boligmarkedet, men velger å ikke gjøre dette.

TBBL forstår denne problemstillingen i sammenheng med tilknytning til 
nærmiljøet. Vi ser at dersom man øker inntekten slik at man ikke lengre 
kvalifiserer til kommunal bolig, så har man likevel ikke mulighet til å kjøpe 
eller leie bolig lokalt. Alternativet blir da å flytte til en annen del av byen og 
bort fra nettverk, nærmiljø og skolekrets.
 
Det er en gjentakende problemstilling at personer som øker inntekten slik 
at den overstiger beløpsgrensen som gir rett til kommunal bolig, opplever 
å bli presset ut av nabolaget. Dette synliggjøres i utkast til Kommunal 
boligbehovsplan 2021-2030 (Oslo kommune, 2020) som viser at kun fire av 
førtiåtte tildelte startlån i Bydel Gamle Oslo i 2019 ble brukt i bydelen. 

Da mange har en sterk tilknytning til nærmiljøet og bydelen med nettverk 
og oppvekstmiljø for barna, kan man si at mangelen på muligheter til å 
bosette seg utenfor kommunal bolig i bydelen utgjør et insentiv mot å 
øke egen inntekt, da man vet at man risikerer å miste tilknytningen til 
nærmiljøet dersom dette skjer.

Mangelen på lokale muligheter til å flytte ut av kommunal bolig blir et 
effektivt hinder for sosial mobilitet.

For TBBL er derfor en mere presis beskrivelse av målgruppen: Personer 
bosatt i kommunal bolig, som har inntekter som tilsier at de kan eie eller 
leie på det private boligmarkedet andre steder i byen eller i en annen 
kommune, men velger å ikke gjøre dette.

TBBL har sett på hvordan boligene i Hagegata 30 kan skape et trinn som 
gjør det mulig å flytte ut av en kommunal bolig men likevel beholde 
tilknytningen til nabolag og nærmiljø. Det er også med dette som 
utgangspunkt at vi mener det er hensiktsmessig å se på en pilotering i 
Hagegata 30 i sammenheng med omkringliggende kommunale gårder.

Bydel Gamle Oslo har utarbeidet en konkret behovsanalyse for bydelens 
boligbehov som de ønsker skal bli møtt i Hagegata 30 Hagegata 30 
Behovsanalyse Utarbeidet av Bydel Gamle Oslo 20.01.2021 (Bydel Gamle 
Oslo, 2021).

Bydelen uttrykker meget store behov for boliger til personer med 
varierende vansker på boligmarkedet. De ber om at en transformasjon av 
Hagegata 30 svarer på disse behovene.

Bydelen konkluderer med at det er to hovedgrupper med to 
undergrupper som bør prioriteres:

> Personer som oppfyller grunnvilkår for kommunal bolig, men som 
ikke kan prioriteres til bolig grunnet mangel på kommunale boliger.

> Personer bosatt i kommunal bolig, som har inntekter som tilsier 
at de kan eie eller leie på det private boligmarkedet, men velger å 
ikke gjøre dette. Utfordringene for disse husstandene er gjerne at 
de ikke ønsker å flytte til leid privat bolig fordi dette blir en dyrere 
løsning for husstanden. De har ofte heller ikke tilstrekkelig kapital, 
eller ønsker ikke å ta opp lån, for å kunne kjøpe egen eid bolig.

Innenfor disse gruppene mener bydelen at følgende grupper bør 
prioriteres:

1. Barnefamilier med vekt på enslige forsørgere med lav 
arbeidsinntekt.

2. Unge i utdanningsforløp/kvalifiseringstiltak. Dette er gjerne unge 
mennesker som er arbeidssøkere, under utdanning og mottar 
ytelser fra NAV, og som trenger en stabil boligsituasjon for å 
gjennomføre et kvalifiseringsløp.

Dette behovet samsvarer i stor grad med det behovet og de målgruppene 
som TBBL har identifisert. 

I tillegg til de gruppene som er identifisert av bydelen har TBBL identifisert 
store familier, ofte bosatt i kommunale boliger, som en egen målgruppe 
med et særegent behov. TBBL mener på bakgrunn av kjennskap til 

LOKALT BOLIGBEHOV OG HAGEGATA 30
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TRANGBODDHET

STATISTISK SENTRALBYRÅ

Husholdninger regnes som 
trangbodd dersom:

1. Antall rom i boligen er mindre enn 
antall personer, eller én person bor 
på ett rom.

2. Antall kvadratmeter (p-areal) er 
under 25 m2 per person.

I tilfeller hvor det mangler 
opplysninger om antall rom eller 
p-areal, vil husholdninger regnes 
som trangbodde dersom en av de to 
betingelsene er oppfylt.

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/
artikler-og-publikasjoner/en-av-ti-bor-trangt

OSLO KOMMUNE

(...) I og med at det er såpass 
mange små boliger i Oslo, og at 
hensikten i denne sammenheng 
er å bruke trangboddhet som en 
levekårsindikator, har vi valgt å 
definere trangbodde boliger som 
boliger med mindre enn 20 m2 per 
beboer.

https://www.oslo.kommune.no/statistikk/inntekt-
levekar-og-sosiale-forhold/levekar/#gref 

EUROSTAT STATISTIC EXPLAINED

A person is considered as living 
in an overcrowded household if 
the household does not have at 
its disposal a minimum number of 
rooms equal to:

- one room for the household;

- one room per couple in the 
household;

- one room for each single person 
aged 18 or more;

- one room per pair of single people 
of the same gender between 12 and 
17 years of age;

- one room for each single person 
between 12 and 17 years of age and 
not included in the previous category;

- one room per pair of children under 
12 years of age.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Overcrowding_
rate

NORGEOSLO EU

=>
=

>
=

1-ROM20m2

1-ROM

25m2

1-ROM

=1-ROM

" For barn kan det å bo 
trangt gjøre det vanskelig å 
ta med venner hjem og å få 
plass og ro til skolearbeid. 
Trangboddhet har vist seg 
å være overrepresentert 
i familier med ikke-vestlig 
innvandrerbakgrunn, i familier 
der foreldrene er uten arbeid, 
i familier med mange barn og i 
familier med lav inntekt."

---
Oslo Kommune
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MÅLGRUPPER                                       

STORE FAMILIER

Det er mange store familier på Tøyen og trangboddhet er et stort 
problem. I henhold til Stedsanalysen regnes ca. 13 prosent av 
husholdningene på Tøyen som trangbodde. TBBL mener det er grunn 
til å tro at dette er et forsiktig anslag da SSB sin statistikk fra 2019 
regner nærmere 25 prosent av husholdningene i Bydel Gamle Oslo som 
trangbodde. 

Uavhengig av konkret prosentandel så er trangboddhet et problem 
både for den enkelte husholdningen, og for nabolaget og det videre 
samfunnet som sådan. På samfunnsnivå belyser stedsanalysen hvordan 
trangboddhet påvirker mulighet til å gjøre lekser, konfliktnivå og 
oppvekstsvilkår for barn og unge. 

Gjennom nabolagsverksteder har TBBL avdekket hvordan trangboddhet 
skaper utfordringer i hverdagen. For eksempel med mangel på 
lagringsplass for vinter og sommerklær, og når det er mange som må dele 
på et baderom og toalett om morgenen når alle skal samtidig på jobb og 
skole. 

Vi har i Norge i dag mye fagkunnskap om god og kompakt bokvalitet for 
enslige, par og mindre kjernefamilier. Men vi har langt mindre fokus på og 
kunnskap om hvordan vi kan skape god bokvalitet for større familier.

Tilknyttet dette er det en diskusjon om kostnad. På den ene siden kan 
man si at løsningen for trangbodde familier er enkel. Man trenger bare 
større areal og flere rom. På den andre siden så er areal knyttet til 
kostnad. Det er dermed ikke gitt at trangbodde familier har økonomiske 
ressurser til å løse egen trangboddhet.

Erfaringer viser også at individuelle støtteordninger som bostøtte ikke 
alltid treffer lokal tilknytning, kostnad og arealbehov på en tilfredsstillende 
måte.

TBBL har derfor utforsket ulike løsninger for å møte utfordringer med 
trangboddhet. Dette er økonomiske og organisatoriske løsninger i 
kombinasjon med fysiske løsninger for å ivareta bokvalitet. En del av 
dette er tilgang til fellesareal som avlaster areal og funksjoner i de enkelte 
boligene.

1

Tøyen boligbyggelag har i utgangspunktet alle med en utilfredsstillende 
bosituasjon og udekt boligbehov som primær målgruppe. I dette inngår 
det også flere enn de man tradisjonelt ser på som vanskeligstilte, jf. 
sykepleierindeksen og Oslo kommunes satsning på en tredje boligsektor.

Samtidig så har vi også identifisert konkrete målgrupper med et 
ekstraordinært behov som kan møtes i Hagegata 30.
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ENSLIGE OG ALENEFORELDRE

Sykepleierindeksen er en indeks utarbeidet av Eiendom Norge som viser 
hvor stor andel av boligene som ligger på markedet en sykepleier i 100 
prosent fast stilling har mulighet til å kjøpe. For Oslo var denne på kun 2,5 
prosent i andre halvdel av 2020. Dette viser hvordan det å være enslig i 
seg selv gjør at man blir vanskeligstilt på boligmarkedet selv om man har 
en normalt god inntekt. 

Samtidig vet vi at nesten 47 prosent av husholdningene i Oslo er 
aleneboende. Mange som bor alene trives nok med dette, men det å 
bo alene kan også være en kilde til ensomhet. Noe som er en nasjonal 
folkehelseutfordring. Det er derfor et behov for boløsninger som både 
tilbyr fellesskap og er tilgjengelig økonomisk for enslige. 

Enslige forsørgere er en gruppe som kan ha problemer med å (re-) 
etablere seg i en god bolig. Da foreldre som bor sammen som oftest deler 
soverom er arealbehovet og dermed bokostnaden for en enslig forsørger 
omtrent det samme som for to forsørgere som deler kostnaden. 

Etter et samlivsbrudd oppleves det ofte som viktig at begge foreldrene 
kan bosette seg i nærheten av hverandre slik at barna kan beholde 
tilknytningen både til foreldrene og oppvekstmiljøet. Dette kan være 
vanskelig selv for personer med normal og god inntekt.

FAMILIER MED VANLIG/GOD INNTEKT

I følge Oslo kommune sin Statstikkbank er det 342 640 boliger i Oslo. 
Av disse er 105 623, eller nesten en tredjedel, 31 prosent, fireroms eller 
større.

I Bydel Gamle Oslo er det 31 897 boliger i alt. Av disse er 5 181, eller kun 
16,24 prosent av boligene fireroms eller større. Andelen store boliger er 
omtrent halvparten i Bydel Gamle Oslo enn i byen som helhet. Boliger 
på fire rom og mere er et derfor et større knapphetsgode i bydelen enn i 
byen forøvrig. Noe som igjen påvirker prisene på denne type boliger.

I bydelen merker folk dette ved at det er vanskelig å finne boliger med fire 
rom eller mere. Noen av de som merker dette godt er familier som får 
andre behov, enten fordi de blir flere, eller at barna blir større.

Dette sammenfaller med tendensen på Tøyen Skole, der det er langt flere 
som starter i første klasse enn som går ut av sjuende. Barna flytter fra 
skolekretsen i løpet av barneskolen. Dette er selvsagt komplekst, med 
sammensatte årsaker. Men statistikken over andel boliger med mer enn 
tre rom sammen med kjennskap til nabolaget, gir grunn til å tro at tilgang 
på tilfredsstillende boliger er en del av historien om hvorfor familier flytter 
fra Tøyen indre Oslo, etterhvert som barna blir flere og større.

Dette kan være familier med foreldre med god utdanning og inntekt, som 
på grunn av den skjeve tilgangen på familieboliger i bydelen, velger å flytte 
ut av bydelen, selv om de trives godt i nabolaget og gjerne skulle blitt 
boende.

3

4

UNGE

Unge er en gruppe hvor det er mange som har en utilfredsstillende 
bosituasjon. Vi har delt ungdom som målgruppe inn i tre grupper. 

1. Ungdom som skal bo utenfor familiehjemmet for første gang. 
Det er mange ulike og individuelle faktorer som gjør at ungdom 
flytter ut av familieboligen. Dersom det er en trangbodd familie 
vil det å flytte hjemmefra avlaste familieboligen og gi mulighet for 
privatliv. For andre kan det være andre årsaker som gjør at det er 
naturlig å flytte hjemmefra. 

Uavhengig av årsak og motivasjon for å flytte hjemmefra så viser 
blant annet rapporten BOLIG, BOLIG, BOLIG (Bratseth 2019) at 
leiemarkedet er usikkert og uoversiktlig. I Hagegata 30 kan det 
utvikles et bomiljø som skaper trygge rammer for ungdom som skal 
bo i sin første bolig utenfor familiehjemmet.

2. Ungdom som blir 18 år og bor sammen med familien i kommunal 
bolig i nabolaget. 
Ungdom er en særlig utsatt gruppe i kommunale boliger. Straks 
en ungdom fyller 18 år blir personen ikke lenger regnet som 
hjemmeboende barn. Familien kan derfor bli tvunget over i en 
mindre bolig selv om den faktiske husholdningen ikke endrer seg. 
I en slik situasjon kan ungdom føle et press for å flytte hjemmefra, 
selv om både ungdommen og familien gjerne skulle fortsatt å bo 
sammen. 

Ved å flytte inn i en ungdomsbolig i nabolaget kan det være mulig 
å flytte hjemmefra samtidig som man beholder en fysisk nærhet til 
familiens bolig med tanke på måltider, pass av mindre søsken og 
lignende.

3. Ungdom på vei ut av institusjon. 
Unge som skal flytte for seg selv etter opphold i barnevern eller 
annen type institusjon har behov for oppfølging i stabile rammer. 

I en ungdomsbolig i Hagegata 30 kan ungdom som får profesjonelt 
ettervern, bli fulgt opp sosialt på områder som ikke krever 
profesjonell oppfølging. Dette kan for eksempel være at de lærer 
seg matlaging og kjøkkenhygiene på felleskjøkkenet. Og/eller at 
noen i bomiljøet gjennom besøksrutiner og andre kontaktflater 
hjelper til med utvikling av selvstendig boerfaring og boevne.
 

2
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SVARTLAMON1 

Studentene bak Nøysom arkitekter tok initiativ til 
å utvikle fem selvbygde eksperimentboliger på 
Svartlamon i 2013. 

Utover at arkitektstudentene ville undersøke 
hvordan de kunne tilrettelegge for en mer 
økologisk bærekraftig og nøysom ressursbruk er 
prosjektet en spesiell inspirasjon for selvbygging og 
egeninnsats i alle ledd i prosessen for etablering av 
leieboliger. 

Resultatet er en kvadratmeterpris på under en 
femtedel av markedspris, men også et variert 
og rikt bomiljø bygget av og for de fremtidige 
beboerne.

ENEBAKKVEIEN 372 

Det byøkologiske konseptet for Enebakkveien 37 
handler om å legge til rette for lavere forbruk. 
Fellesskapet i det å bo kollektivt gjør det mulig å bo 
med en enklere standard enn normalt, uten at det 
går ut over livskvaliteten. 

Huset organiseres gjennom husmøtet der 
alle beboere over 16 år kan møte. Husmøtet 
disponerer et solidaritets- og rehabiliteringsfond. 
Disse midlene brukes til å ta vare på bygården, 
men beboere kan også søke om lån eller tilskudd 
dersom de ser at de får problemer med å betale 
husleien.

VINDMØLLEBAKKEN3 

Vindmøllebakken på Storhaug i Stavanger er et 
bofelleskap utviklet gjennom modellen Gaining by 
Sharing. 

Gjennom brukermedvirkning fra dag én utviklet 
beboerne sammen de løsningene de trengte 
og ønsket både for boligen, fellesarealer og 
deleløsninger. 

Beboerne ble kjent, gruppen ble formet og alle fikk 
et eierskap til bofellesskapet helt fra starten.

LAMBERTSETER4

Blokkene på Lambertseter i Oslo ble bygget av 
OBOS, organisert som borettslag og finansiert 
gjennom Husbanken i tråd med den gangs 
boligtradisjon. 

Oslo kommune bygget flerfamiliehus med god 
og nøktern kvalitet i det som den gang var et 
av Europas fattigste land. Over 90 prosent av 
familiene på Lambertseter klarte seg med en 
inntekt.  
 
Borettslaget var kooperativt, hverken privat eller 
kommunalt, og det var en delt ordning mellom leie og 
eie.

Foto: D. Schwarzer, 2020, Svartlamon.org

Foto: Dag W. Grundseth

Foto: Minna Soujoki

Foto: NTB SCANPIX

REFERANSEPROSJEKTER                              
FRA NORGE
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LA CODHA5 (CH)  

La Codha i Geneve er en non-profit organisasjon 
organisert som et beboersamvirke etablert i 1994. 
De startet opp med ett prosjekt. I dag har de 
tretten ferdigstilte prosjekter og fjorten er under 
planlegging/prosjektering. 

La Codha har som formål å ta boliger ut av et 
spekulativt eiendomsmarked og er en inspirasjon 
da de har suksess ved å overføre drift av boligene til 
beboerne og viser at et lite initiativ kan skaleres med 
de rette forutsetningene.  
 
Tomtene er eid av det offentlig og gjort tilgjengelig 
gjennom festeavtale med klausuler som sikrer det 
sosial formålet.  

GRANBY 4 STREETS 6 (UK)
Granby 4 streets er et Community Land Trust 
(CLT). På norsk kan vi oversette dette som et 
nabotomtelag. 

Nabotomtelaget ble stiftet i 2011 og ferdigstilte de 
elleve første boligene i 2019. De har solgt fem og 
beholdt seks boliger som rimelige utleieboliger.

Nabotomtelag er en måte å organisere eiendom 
på slik at det er nabolaget som i fellesskap eier 
eiendommen. På denne måten sikrer de rimelige 
boliger og at verdien blir værende i nabolaget. 

LA BORDA7 (ES) 
La Borda i Barcelona er et nabolagsinitiert 
boligprosjekt. Som kakediagrammet viser har de 
en innovativ finansieringsmodell med ulike elementer 
som egenandel, solidariske lån og folkefinansiering. 

Beboerne har bruksrett livet ut og får kun 
tilbakebetalt egenandelen sin dersom man flytter 
ut. 

Medlemmene har etablert en samvirkemodell med 
profittlås, som gir beboerne begrensninger på 
utbytte ved overdragelse av bruksretten. 
 
De oppgir den nordiske boligbyggelagsmodellen 
som inspirasjon.

VIVALLA8 (SE) 

Når de skulle pusse opp tre kvartaler i Vivalla 
i Örebro i Sverige la kommunen inn krav om 
arbeidstrening for jobbsøkere i nabolaget. 

Skanska vant konkurransen og prosjektet ble 
gjennomført i tett samarbeid med det kommunale 
boligselskapet og arbeidsformidlingen. 

I alt fikk 69 personer arbeidstrening og 20 stykker 
fast arbeid gjennom prosjektet. 

SPREEFELD9 (DE) 

Byggegruppen (Baugruppen) gikk sammen og 
fikk opsjon på 18 måneder til å kjøpe tomten ved 
Spreefeld i Berlin. Opsjonsavtalen ga byggegruppen 
tid til å forhandle med lokale interessenter 
og myndigheter, og organisere arbeid med 
rammetillatelse og finansiering for prosjektet.  
 
Beboerne kan kjøpe halvparten av en bolig, mens en 
betaler leie for den resterende halvparten av boligen.

De holdt av førsteetasjene som fellesareal kalt 
mulighetsrom (optionsraum). Bruk og funksjon 
ble først bestemt etter innflytting av beboerne i 
fellesskap.

Byggene er i dag 65 leiligheter i passivhusstandard 
med 350 m2 fellesareal som gjesteleiligheter, 
treningsrom, fellesstue, musikkrom, samt 980 m2 
arbeidsplasser.

Foto: https://www.codha.ch/

Kilde: http://www.laborda.coop/en/project/funding-structure/

Foto: Örebrostäder

Foto: www.granby4streetsclt.co.uk

"The project will 
be funded by the 
social economy, 

ethical banks 
and voluntary 
contributions 

made by groups 
and individuals"

Foto: TBBL, studietur oktober 2017

1: http://www.eksperimentboliger.no/
2: s. 44-46: https://issuu.com/omradeloft/docs/pilotbydel_for_gode_boligsosiale_lo/44
3: http://gainingbysharing.no/modellen/
4: https://www.dagsavisen.no/kultur/2015/05/07/byen-som-sprakk/
5: s. 93-94: https://issuu.com/omradeloft/docs/pilotbydel_for_gode_boligsosiale_lo/44
6: https://www.granby4streetsclt.co.uk/
7: http://www.laborda.coop/en/project/funding-structure/
8: https://www.mynewsdesk.com/se/orebrobostader/pressreleases/en-fot-in-i-arbetslivet-2222264
9: s. 107-108: https://issuu.com/omradeloft/docs/pilotbydel_for_gode_boligsosiale_lo/44

FRA EU
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                       KONSEPTFORSLAGDEL II. 

<
Hagegata 30, fasade sør
Foto: TBBL, 2019
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INNLEDNING                                              

Vi ser først på konsept for boformer basert på Plan- og Bygningsetaten sitt 
temahefte om sosiale boformer. 

Deretter ser vi på den fysiske bygningen med de begrensningene og 
mulighetene som ligger i denne.

Videre presenterer vi forslag til fellesfunksjoner, planløsninger og 
etasjeplaner. Forslagene er kun ment for å synliggjøre ulike muligheter og 
prinsipper. Faktiske løsninger må utformes sammen med de fremtidige 
beboerne.

Etter å ha sett på den fysiske bygningen presenterer vi forslag for prosess, 
organisering, kostnadsberegning og finansiering.

Prosessen er basert på Tøyen boligbyggelag sin tilnærming med en 
stor grad av brukermedvirkning og brukerstyring. Denne vil måtte 
videreutvikles og konkretiseres i et forprosjekt.

I kapittelet om organisering ser vi på modeller for leie, eie og leie til 
eie. Basert på differansen mellom kostnadsdekkende og markedspris 
presenterer vi en modell for utjevning av boligprisene som både vil gi 
flere mulighet til å komme inn på boligmarkedet og sikre en sosial miks 
av beboere med ulike økonomiske forutsetninger. Vi ser også på mulige 
kriterier for tildeling av boligene. 

For å forstå de økonomiske mulighetene tar vi utgangspunkt i en 
verdivurdering utarbeidet for Boligbygg i 2017. Basert på dette går vi 
gjennom noen regneeksempler, for å se på hvilken mulighet familier og 
personer med ulike økonomiske forutsetninger, har til å betjene kostnad 
for et boligareal som er over grenseverdiene for trangboddhet. 

Som vi vil se så er det særlig for en stor familie, med en moderat inntekt 
som gjør at de ikke kvalifiserer til kommunal bolig, det er vanskelig å 
finansiere en adekvat bolig. Den modellen vi presenterer for utjevning gjør 
likevel at det vil være mulig å finansiere noen gode boliger også for slike 
familier i vårt konseptforslag for Hagegata 30.

^
Illustrasjon av Åge Peterson
for TBBL

DET FØLGENDE ER TØYEN BOLIGBYGGELAG SITT KONSEPTFORSLAG FOR HAGEGATA 30.
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BOFORMER                                           

Plan- og Bygningetaten i Oslo har utarbeidet et temahefte om sosiale 
boformer (januar 2021). De har beskrevet forskjellige boligkonsepter med 
deling og nabofellesskap. Dette er en del av prosjektet Nye boligkvaliteter 
som har som mål å bidra til variasjon og mangfold i boligbyggingen i Oslo.

Temaheftet er ment å bidra til et felles språk og en felles forståelse av 
begreper og boligkonsepter. 

Med utgangspunkt i disse begrepene er det: Fellesrom - dele 
tilleggsfunksjoner eller nabolagsfunksjoner, som er hovedkonseptet for 
boform i dette forslaget.

I tillegg til fellesrom inneholder konseptet også innslag av: 
Kollektivet - dele husholdning og Bofellesskap med bemanning.

De store boligene kan fungere som kollektiv og vi har sett på muligheten 
for ungdomskollektiv, med eller uten bemanning.

DENNE MODELLEN GIR ROM FOR PRIVATE BOENHETER 
MED MINDRE OPPHOLDSROM I TILLEGG TIL FORSKJELLIGE 
GENERØSE OPPHOLDSROM SOM HELE BLOKKEN KAN DELE.  

FLERE AV LEILIGHETENE KAN BRUKES ENTEN SOM 
FAMILIEBOLIGER ELLER KOLLEKTIV. VI INTRODUSERER OGSÅ 
DEN STORE BYBOLIGEN SOM ER PÅ HELE 345 M2. DENNE KAN 
ENTEN VÆRE ET STORT KOLLEKTIV, ELLER ET FAMILIEKOLLEKTIV 
FOR FLERE FAMILIER.

FOR HAGEGATA 30 HAR VI SETT PÅ DENNE MODELLEN 
FOR BOLIGER FOR UNGE VOKSNE, SÆRLIG MED TANKE 
PÅ UNGE SOM KOMMER FRA BARNEVERN MED BEHOV 
FOR ETTERVERN I BOLIGER MED BEMANNING HELE ELLER 
DELER AV DØGNET.  

I DET ENE KOLLEKTIVET SOM ER PÅ 139,5 M2 ER DET SATT 
AV ET ROM SOM KAN VÆRE BASE FOR BEMANNING. 

*
Fra temahefte Sosiale 
Boformer (jan. 2021)

Fellesrom - dele tilleggsfunksjoner 
eller nabolagsfunksjoner - PBE*

Det er ikke bare bofellesskap og kollektiver som kan ha nytte av felles arealer. Det 
finnes utallige prosjekter som i utgangspunktet er vanlige borettslag eller sameier, 
som har tilleggsfunksjoner som felles vaskerom eller utleielokale. En storstue eller 
et festlokale til barnebursdagen eller vennemiddagen er en etterspurt funksjon, 
spesielt i boligkomplekser der det er mange små leiligheter. Slike lokaler finnes 
også i flere nabolag, uten at de er knyttet til et borettslag eller sameie. 

Organisering av fellesarealene og ansvar for eksempelvis rengjøring og vedlikehold 
er helt essensielt for at de skal fungere etter hensikten.

Kollektivet – dele husholdning - PBE*

Kollektiv er en boenhet hvor man deler én eller flere hovedfunksjoner med andre, 
som kjøkken, bad og stue. Soverommet er privat, og i noen tilfeller har man også eget 
bad og/eller kjøkken.

Bofellesskap med bemanning - PBE*

Med dette mener vi ikke institusjoner, men vanlige boliger for personer med spesielle 
behov, som har lønnet personell i tilknytning til boligene. I tillegg til boliger for eldre 
som har behov for ekstra helsehjelp, har vi flere eksempler på prosjekter med boliger 
for folk i alle aldre, med nedsatt funksjonsevne.
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BÆREVEGGER

GANGAREAL VÅTROM

BOENHETER

NORD

ANALYSE AV BYGNINGEN

BYGNINGEN                                        

BOENHETER

Bygningen har leiligheter fra 2. til og 
med 6. etasje. Etasjeplanene er like i 
alle etasjer. Bygget er ca 17, 8 m dypt, 
noe som gir relativt dype ensidige 
leiligheter.

Gavlveggen mot nord-øst har kun ett 
vindu i enden av korridoren, mens 
gavlveggen mot sør-vest har balkonger 
og vindu inn mot leilighetene.

BÆREVEGGER

I lengderetningen ligger det 
bærevegger på hver side av korridoren 
og rundt trapp og heis.

I bredderetningen ligger det 
bærevegger med avstand på ca 5,4 
m. Innenfor disse ligger det en typisk 
leilighetsmodul på 5,2 m x 7,7 m (indre 
mål). Noen av leilighetene består av to 
slike moduler.

GANGAREAL

Leilighetene fordeler seg på hver side 
av en felles korridor. Midt i bygget 
ligger en felles trapp  og heis.

VÅTROM

Alle våtrom ligger inn mot den felles 
korridoren. I forlengelse av disse ligger 
kjøkken.  
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FORSLAG TIL NY 
PLANINNDELING

Etasje

2.

3.

4.

5.

6.

1 : 500
Plan 02

1 : 500
Plan 03

1 : 500
Plan 04

1 : 500
Plan 05

1 : 500
Plan 06

Leilighetstyper

Name Area Soverom Level

2-roms 53 m² 1 sov Plan 05
2-roms 55 m² 1 sov Plan 03
2-roms 55 m² 1 sov Plan 04
2-roms 55 m² 1 sov Plan 05
2-roms 55 m² 1 sov Plan 06
2-roms 56 m² 1 sov Plan 02
6 328 m²
Bybolig 345 m² 11 sov Plan 03
1 345 m²
Familieleilighet A 69 m² 2 sov Plan 02
Familieleilighet A 69 m² 2 sov Plan 05
2 138 m²
Familieleilighet B 81 m² 2 sov Plan 02
1 81 m²
Familieleilighet C 82 m² 3 sov Plan 02
Familieleilighet C 82 m² 3 sov Plan 03
2 164 m²
Familieleilighet D 82 m² 2 sov Plan 04
Familieleilighet D 82 m² 2 sov Plan 06
2 164 m²
Familieleilighet stor A 93 m² 4 sov Plan 02
Familieleilighet stor A 93 m² 4 sov Plan 03
2 187 m²
Familieleilighet stor B 123 m² 4 sov Plan 05
1 123 m²
Generasjonsbolig 183 m² 7 sov Plan 04
Generasjonsbolig 183 m² 7 sov Plan 05
Generasjonsbolig 183 m² 7 sov Plan 06
3 548 m²
Kollektiv 140 m² 5 sov Plan 04
Kollektiv 140 m² 5 sov Plan 06
2 280 m²
Studio 40 m² Alkove Plan 02
Studio 40 m² Alkove Plan 02
Studio 40 m² Alkove Plan 02
Studio 40 m² Alkove Plan 03
Studio 40 m² Alkove Plan 04
Studio 40 m² Alkove Plan 04
Studio 40 m² Alkove Plan 05
Studio 40 m² Alkove Plan 05
Studio 40 m² Alkove Plan 05
Studio 40 m² Alkove Plan 06
10 403 m²
32 2761 m²

Fellesrom

Name Level Area

Arbeidsr. Plan 03 15 m²
Arbeidsr. Plan 04 12 m²
2 27 m²
Felleskjøkken Plan 02 63 m²
Felleskjøkken Plan 06 63 m²
2 127 m²
Gjesteleil. Plan 02 40 m²
1 40 m²
Lek/stue Plan 04 28 m²
Lek/stue Plan 06 28 m²
2 56 m²
Treningsr. Plan 04 40 m²
Treningsr. Plan 06 40 m²
2 79 m²
Vasker. Plan 03 7 m²
Vasker. Plan 04 9 m²
Vasker. Plan 05 9 m²
3 25 m²
Grand total 353 m²

BRA per etasje

Level Name Area

Plan 04 Lek/stue 28 m²
Plan 04 Studio 40 m²
Plan 04 Studio 40 m²
Plan 04 Treningsr. 40 m²
Plan 04 Vasker. 9 m²
11 687 m²
Plan 05 2-roms 53 m²
Plan 05 2-roms 55 m²
Plan 05 Familieleilighet A 69 m²
Plan 05 Familieleilighet stor B 123 m²
Plan 05 Felles kommunikasjonsareal 74 m²
Plan 05 Generasjonsbolig 183 m²
Plan 05 Studio 40 m²
Plan 05 Studio 40 m²
Plan 05 Studio 40 m²
Plan 05 Vasker. 9 m²
10 686 m²
Plan 06 2-roms 55 m²
Plan 06 Familieleilighet D 82 m²
Plan 06 Felles kommunikasjonsareal 58 m²
Plan 06 Felleskjøkken 63 m²
Plan 06 Generasjonsbolig 183 m²
Plan 06 Kollektiv 140 m²
Plan 06 Lek/stue 28 m²
Plan 06 Studio 40 m²
Plan 06 Treningsr. 40 m²
9 689 m²
Grand total 3439 m²

BRA per etasje

Level Name Area

Plan 02 2-roms 56 m²
Plan 02 Familieleilighet A 69 m²
Plan 02 Familieleilighet B 81 m²
Plan 02 Familieleilighet C 82 m²
Plan 02 Familieleilighet stor A 93 m²
Plan 02 Felles kommunikasjonsareal 79 m²
Plan 02 Felleskjøkken 63 m²
Plan 02 Gjesteleil. 40 m²
Plan 02 Studio 40 m²
Plan 02 Studio 40 m²
Plan 02 Studio 40 m²
11 685 m²
Plan 03 2-roms 55 m²
Plan 03 Arbeidsr. 15 m²
Plan 03 Bybolig 345 m²
Plan 03 Familieleilighet C 82 m²
Plan 03 Familieleilighet stor A 93 m²
Plan 03 Felles kommunikasjonsareal 56 m²
Plan 03 Studio 40 m²
Plan 03 Vasker. 7 m²
8 693 m²
Plan 04 2-roms 55 m²
Plan 04 Arbeidsr. 12 m²
Plan 04 Familieleilighet D 82 m²
Plan 04 Felles kommunikasjonsareal 58 m²
Plan 04 Generasjonsbolig 183 m²
Plan 04 Kollektiv 140 m²

1 : 500
Plan 02

1 : 500
Plan 03

1 : 500
Plan 04

1 : 500
Plan 05

1 : 500
Plan 06

Leilighetstyper

Name Area Soverom Level

2-roms 53 m² 1 sov Plan 05
2-roms 55 m² 1 sov Plan 03
2-roms 55 m² 1 sov Plan 04
2-roms 55 m² 1 sov Plan 05
2-roms 55 m² 1 sov Plan 06
2-roms 56 m² 1 sov Plan 02
6 328 m²
Bybolig 345 m² 11 sov Plan 03
1 345 m²
Familieleilighet A 69 m² 2 sov Plan 02
Familieleilighet A 69 m² 2 sov Plan 05
2 138 m²
Familieleilighet B 81 m² 2 sov Plan 02
1 81 m²
Familieleilighet C 82 m² 3 sov Plan 02
Familieleilighet C 82 m² 3 sov Plan 03
2 164 m²
Familieleilighet D 82 m² 2 sov Plan 04
Familieleilighet D 82 m² 2 sov Plan 06
2 164 m²
Familieleilighet stor A 93 m² 4 sov Plan 02
Familieleilighet stor A 93 m² 4 sov Plan 03
2 187 m²
Familieleilighet stor B 123 m² 4 sov Plan 05
1 123 m²
Generasjonsbolig 183 m² 7 sov Plan 04
Generasjonsbolig 183 m² 7 sov Plan 05
Generasjonsbolig 183 m² 7 sov Plan 06
3 548 m²
Kollektiv 140 m² 5 sov Plan 04
Kollektiv 140 m² 5 sov Plan 06
2 280 m²
Studio 40 m² Alkove Plan 02
Studio 40 m² Alkove Plan 02
Studio 40 m² Alkove Plan 02
Studio 40 m² Alkove Plan 03
Studio 40 m² Alkove Plan 04
Studio 40 m² Alkove Plan 04
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FELLES KOMMUNIKASJONSAREAL

FELLESAREAL
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Leilighet
63,5 m2
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Leilighet
82,2 m2

Gang
78,6 m2

1-ROM

2-ROM

3-ROM

4-ROM

FELLES GANGAREAL

VÅTROM / WC

FELLES FUNKSJONER

4Plus-ROM

Under ser vi dagens planløsning med markering av leilighetstyper, 
våtrom og felles gangareal. 

Til høyre ser vi mulige nye planløsninger. Disse er fordelt på etasjer 
for å vise ulike løsninger for leilighetsfordeling og fellesfunksjoner. 

Dette er kun ment som en illustrasjon for å vise ulike muligheter, og 
ikke endelige løsninger. De endelige løsningene bør utvikles sammen 

med en prosjektgruppe av fremtidige beboere.
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1-ROM

2-ROM
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FELLES GANGAREAL

VÅTROM / WC

FELLES FUNKSJONER

4Plus-ROM

NORD

FORSLAG TIL NYE PLANLØSNINGER                      

Totalt areal (p-rom) bolig:
2 761m2

Totalt areal fellesrom: 
353 m2

Totalt felles kommunikasjonsareal: 
340 m2

TØYEN TORG
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MODULBASERT FLEKSIBILITET

Som nevnt  under beskrivelsen av bygningen og bæreveggene er Hagegata 30 
sammensatt av moduler på  ca 4,2 m x 7,7 m innenfor bæreveggene. 

En typisk leilighetsmodul i bygningen, slik som den ser ut i dag, har våtrom 
og rørføringer inn mot korridoren, kjøkken i forlengelse av dette og et åpent 

oppholdsrom med sovealkove mot fasaden*. Det finnes også leiligheter med  
soverom koblet på og leiligheter sammensatt av to eller flere moduler.

I vårt konseptforslag har vi testet ulike måter å sette sammen og innrede disse 
modulene. Til høyre viser vi noen eksempler på disse i tillegg til en plantegning som 

viser hvordan en typisk modul ser ut i dag.

Forenklet er det fem hovedmåter å innordne hver enkelt modul:

WC

De ulike leilighetsforslagene er i all hovedsak ulike sammensetninger av 
varianter av modul 2 til 5. 

Denne tilnærmingen skaper fleksibilitet i utformingen av hver enkelt leilighet og 
etasjeplan. Det er mulig å beholde noen leiligheter slik de er i kombinasjon med å slå 

sammen andre leiligheter for å skape nye løsninger.

1. Studioleilighet

2. To soverom med bad/WC 

3. To soverom med oppholdsrom

4. Oppholdsrom med bad/WC

5. Kun oppholdsrom 

Sov
Stue

Kjøkken

Bad BodEntré

Balkong Balkong

Stue/KjøkkenSov

Bad BodEntré

Kø
ye

se
ng

.B.B.B

B.Gang

Gang Gang Gang

Gang

FlerbruksromSovSov

nekkøjKeutS

Lekerom

Sov

Bod

Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov

WC

WC Bad

Bad

WC Bad Bad WC

Balkong Balkong Balkong

Balkong Balkong Balkong

Sov Sov Sov

Flerbruksrom

Sov

TV-Stue

SovSov
Kjøkken

Bad/Vask

Bad WC

Sov

Gang
Balkong

Balkong

Balkong Balkong

Balkong Balkong

Entré

Kjøkken

TV-Stue

Sov Sov

Sov Sov

Bad Bod Bad Entré

Gang

Balkong Balkong

WCEntré

Tekjøkken

Felleskjøkken

Felles WCEntré

Sov Sov

WC BadEntré

Gang/tekjøkken

Treningsrom

Lek/gaming-/TV-stue

Fellesvask.

Arbeindsr.

Stue/Kjøkken

Sov Sov Sov

Sov

Bod

Bad
WC

Gang

Entré

Balkong Balkong

Balkong

Sov

Sov HybelSov

Sov

TV-Stue

Kjøkken

Gang WC Bad

Entré

BalkongBalkong

Balkong

1 : 200
Plan 02 Studio_40,4 m2

1 : 200
Plan 02_2-roms_54,6 m2

1 : 200
Plan 03_Bybolig_345 m2

1 : 200
Plan 04_Generasjonsbolig_182,5 m2

1 : 200
Plan 05_4-Familieleilighet stor B_123 m2

1 : 200
Plan 02 Felleskjøkken_63,5 m2

1 : 200
Plan 02 Gjesteleilighet_40,4 m2

1 : 200
Plan 04 Treningsrom_39,5 m2

1 : 200
Plan 04 Stue/lek_27,9 m2

1 : 200
Plan 03 Fellesvaskerom_6,7 m2

1 : 200
Plan 03 Arbeidsrom_14,5 m2

1 : 200
Plan 02_Familieleilighet stor A_93,25 m2

1 : 200
Plan 06_Kollektiv_139 m2

Sov
Stue

Kjøkken

Bad BodEntré

Balkong Balkong

Stue/KjøkkenSov

Bad BodEntré

Kø
ye

se
ng

.B.B.B

B.Gang

Gang Gang Gang

Gang

FlerbruksromSovSov

nekkøjKeutS

Lekerom

Sov

Bod

Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov

WC

WC Bad

Bad

WC Bad Bad WC

Balkong Balkong Balkong

Balkong Balkong Balkong

Sov Sov Sov

Flerbruksrom

Sov

TV-Stue

SovSov
Kjøkken

Bad/Vask

Bad WC

Sov

Gang
Balkong

Balkong

Balkong Balkong

Balkong Balkong

Entré

Kjøkken

TV-Stue

Sov Sov

Sov Sov

Bad Bod Bad Entré

Gang

Balkong Balkong

WCEntré

Tekjøkken

Felleskjøkken

Felles WCEntré

Sov Sov

WC BadEntré

Gang/tekjøkken

Treningsrom

Lek/gaming-/TV-stue

Fellesvask.

Arbeindsr.

Stue/Kjøkken

Sov Sov Sov

Sov

Bod

Bad
WC

Gang

Entré

Balkong Balkong

Balkong

Sov

Sov HybelSov

Sov

TV-Stue

Kjøkken

Gang WC Bad

Entré

BalkongBalkong

Balkong

1 : 200
Plan 02 Studio_40,4 m2

1 : 200
Plan 02_2-roms_54,6 m2

1 : 200
Plan 03_Bybolig_345 m2

1 : 200
Plan 04_Generasjonsbolig_182,5 m2

1 : 200
Plan 05_4-Familieleilighet stor B_123 m2

1 : 200
Plan 02 Felleskjøkken_63,5 m2

1 : 200
Plan 02 Gjesteleilighet_40,4 m2

1 : 200
Plan 04 Treningsrom_39,5 m2

1 : 200
Plan 04 Stue/lek_27,9 m2

1 : 200
Plan 03 Fellesvaskerom_6,7 m2

1 : 200
Plan 03 Arbeidsrom_14,5 m2

1 : 200
Plan 02_Familieleilighet stor A_93,25 m2

1 : 200
Plan 06_Kollektiv_139 m2

Sov
Stue

Kjøkken

Bad BodEntré

Balkong Balkong

Stue/KjøkkenSov

Bad BodEntré

Kø
ye

se
ng

.B.B.B

B.Gang

Gang Gang Gang

Gang

FlerbruksromSovSov

nekkøjKeutS

Lekerom

Sov

Bod

Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov

WC

WC Bad

Bad

WC Bad Bad WC

Balkong Balkong Balkong

Balkong Balkong Balkong

Sov Sov Sov

Flerbruksrom

Sov

TV-Stue

SovSov
Kjøkken

Bad/Vask

Bad WC

Sov

Gang
Balkong

Balkong

Balkong Balkong

Balkong Balkong

Entré

Kjøkken

TV-Stue

Sov Sov

Sov Sov

Bad Bod Bad Entré

Gang

Balkong Balkong

WCEntré

Tekjøkken

Felleskjøkken

Felles WCEntré

Sov Sov

WC BadEntré

Gang/tekjøkken

Treningsrom

Lek/gaming-/TV-stue

Fellesvask.

Arbeindsr.

Stue/Kjøkken

Sov Sov Sov

Sov

Bod

Bad
WC

Gang

Entré

Balkong Balkong

Balkong

Sov

Sov HybelSov

Sov

TV-Stue

Kjøkken

Gang WC Bad

Entré

BalkongBalkong

Balkong

1 : 200
Plan 02 Studio_40,4 m2

1 : 200
Plan 02_2-roms_54,6 m2

1 : 200
Plan 03_Bybolig_345 m2

1 : 200
Plan 04_Generasjonsbolig_182,5 m2

1 : 200
Plan 05_4-Familieleilighet stor B_123 m2

1 : 200
Plan 02 Felleskjøkken_63,5 m2

1 : 200
Plan 02 Gjesteleilighet_40,4 m2

1 : 200
Plan 04 Treningsrom_39,5 m2

1 : 200
Plan 04 Stue/lek_27,9 m2

1 : 200
Plan 03 Fellesvaskerom_6,7 m2

1 : 200
Plan 03 Arbeidsrom_14,5 m2

1 : 200
Plan 02_Familieleilighet stor A_93,25 m2

1 : 200
Plan 06_Kollektiv_139 m2

Sov
Stue

Kjøkken

Bad BodEntré

Balkong Balkong

Stue/KjøkkenSov

Bad BodEntré
Kø

ye
se

ng

.B.B.B

B.Gang

Gang Gang Gang

Gang

FlerbruksromSovSov

nekkøjKeutS

Lekerom

Sov

Bod

Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov

WC

WC Bad

Bad

WC Bad Bad WC

Balkong Balkong Balkong

Balkong Balkong Balkong

Sov Sov Sov

Flerbruksrom

Sov

TV-Stue

SovSov
Kjøkken

Bad/Vask

Bad WC

Sov

Gang
Balkong

Balkong

Balkong Balkong

Balkong Balkong

Entré

Kjøkken

TV-Stue

Sov Sov

Sov Sov

Bad Bod Bad Entré

Gang

Balkong Balkong

WCEntré

Tekjøkken

Felleskjøkken

Felles WCEntré

Sov Sov

WC BadEntré

Gang/tekjøkken

Treningsrom

Lek/gaming-/TV-stue

Fellesvask.

Arbeindsr.

Stue/Kjøkken

Sov Sov Sov

Sov

Bod

Bad
WC

Gang

Entré

Balkong Balkong

Balkong

Sov

Sov HybelSov

Sov

TV-Stue

Kjøkken

Gang WC Bad

Entré

BalkongBalkong

Balkong

1 : 200
Plan 02 Studio_40,4 m2

1 : 200
Plan 02_2-roms_54,6 m2

1 : 200
Plan 03_Bybolig_345 m2

1 : 200
Plan 04_Generasjonsbolig_182,5 m2

1 : 200
Plan 05_4-Familieleilighet stor B_123 m2

1 : 200
Plan 02 Felleskjøkken_63,5 m2

1 : 200
Plan 02 Gjesteleilighet_40,4 m2

1 : 200
Plan 04 Treningsrom_39,5 m2

1 : 200
Plan 04 Stue/lek_27,9 m2

1 : 200
Plan 03 Fellesvaskerom_6,7 m2

1 : 200
Plan 03 Arbeidsrom_14,5 m2

1 : 200
Plan 02_Familieleilighet stor A_93,25 m2

1 : 200
Plan 06_Kollektiv_139 m2

Sov
Stue

Kjøkken

Bad BodEntré

Balkong Balkong

Stue/KjøkkenSov

Bad BodEntré

Kø
ye

se
ng

.B.B.B

B.Gang

Gang Gang Gang

Gang

FlerbruksromSovSov

nekkøjKeutS

Lekerom

Sov

Bod

Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov Sov

WC

WC Bad

Bad

WC Bad Bad WC

Balkong Balkong Balkong

Balkong Balkong Balkong

Sov Sov Sov

Flerbruksrom

Sov

TV-Stue

SovSov
Kjøkken

Bad/Vask

Bad WC

Sov

Gang
Balkong

Balkong

Balkong Balkong

Balkong Balkong

Entré

Kjøkken

TV-Stue

Sov Sov

Sov Sov

Bad Bod Bad Entré

Gang

Balkong Balkong

WCEntré

Tekjøkken

Felleskjøkken

Felles WCEntré

Sov Sov

WC BadEntré

Gang/tekjøkken

Treningsrom

Lek/gaming-/TV-stue

Fellesvask.

Arbeindsr.

Stue/Kjøkken

Sov Sov Sov

Sov

Bod

Bad
WC

Gang

Entré

Balkong Balkong

Balkong

Sov

Sov HybelSov

Sov

TV-Stue

Kjøkken

Gang WC Bad

Entré

BalkongBalkong

Balkong

1 : 200
Plan 02 Studio_40,4 m2

1 : 200
Plan 02_2-roms_54,6 m2

1 : 200
Plan 03_Bybolig_345 m2

1 : 200
Plan 04_Generasjonsbolig_182,5 m2

1 : 200
Plan 05_4-Familieleilighet stor B_123 m2

1 : 200
Plan 02 Felleskjøkken_63,5 m2

1 : 200
Plan 02 Gjesteleilighet_40,4 m2

1 : 200
Plan 04 Treningsrom_39,5 m2

1 : 200
Plan 04 Stue/lek_27,9 m2

1 : 200
Plan 03 Fellesvaskerom_6,7 m2

1 : 200
Plan 03 Arbeidsrom_14,5 m2

1 : 200
Plan 02_Familieleilighet stor A_93,25 m2

1 : 200
Plan 06_Kollektiv_139 m2

01
Leilighet
40,4 m2

03
Leilighet
40,2 m2

05
Leilighet
69,0 m2

02
Leilighet
40,4 m2

07
Leilighet
54,6 m2

09
Leilighet
93,3 m2

04
Leilighet
40,2 m2

06
Leilighet
81,3 m2

08
Leilighet
63,5 m2

10
Leilighet
82,2 m2

Gang
78,6 m2

1-ROM

2-ROM

3-ROM

4-ROM

FELLES GANGAREAL

VÅTROM / WC

FELLES FUNKSJONER

4Plus-ROM

* DENNE PLANTEGNINGEN VISER HVORDAN EN TYPISK 
LEILIGHETSMODUL SER UT I DAG. 

- Bad 
- WC
- Entré

- Kjøkken

- Sovealkove
- Stue

- Bad 
- Bod
- Entré

- Kjøkken

- Sovealkove
- Stue

- Bad 
- WC
- Gang

- Bod
- Gang

- Sov 1
- Sov 2

- Sov 1
- Sov 2

- Stue

-Kjøkken

- Bad 
- Bod
- Entré

- Stue
- Flerbruksrom

TYPE 1 (En hel leilighet)

TYPE 2 (Del av en større leilighet) TYPE 3 (Del av en større leilighet)

TYPE 4 (Del av en større leilighet) TYPE 5 (Del av en større leilighet)

BadEntré

Kjøkken

Sove-
alkove

Stue

ca 4,2 m

ca
 7

,7
 m



5756

FORSLAG TIL LEILIGHETSTYPER

Her viser vi nye leilighetstyper som er mulige innenfor begrensningene gitt av det 
fysiske rammeverket i bygningen og vernehensynet for fasaden. 

I dag er bygget fylt av, for det meste, små leiligheter. Vi har utforske bygningens 
fleksibilitet og sett på en variert sammensetning av leilighetstyper. Vi har særlig 

sett på muligheten for å slå sammen leiligheter for å lage store leiligheter for store 
familier eller kollektiv.

Bygningskroppens konstruksjon og utforming legger en del begrensinger for både 
planløsninger og leilighetssammensetninger. 

Bæreveggene gjør det vanskelig å få til større åpne rom. Byggets dybde med ensidige 
leiligheter begrenser også muligheten for tilgang til lys. Dette gjør det for eksempel 

vanskelig å få flere soverom eller oppholdsrom i en modul.  Vi ser likevel at det er 
mulig å få til fleksible, nye og fine løsninger ved relativt enkle grep.  

PRINSIPPER FOR LEILIGHETENE
 
Generelt har vi tegnet forslagene slik at transformasjonen ikke krever store 
konstruksjonsmessige eller tekniske endringer. Dette går ut på å ikke fjerne 
bærevegger, ikke flytte soilrør til toalett, ingen endring i vindusplassering, 
balkongplassering eller endringer i fasaden forøvrig.

Alle leilighetene vil ha tilgang til byggets fellesrom og vi har derfor prioritert 
soverom framfor oppholdsrom internt i boenheten. De store leilighetene har 
relativt mange og funksjonsoppdelte bad (separat WC og dusjrom). Dette 
var et innspill fra medvirkningsverkstedene, som vil kunne effektivisere 
morgenrutinen for store familier.

De leiligheten som går på tvers av korridoren har flesteparten av soverommene 
mot bakgården, dette for å skjerme flest mulig soverom fra støy fra Tøyen Torg.

GENERASJONSBOLIG / KOLLEKTIV

Areal BRA: 182,5 m2

Oppholdsrom: 63 m2  = 34 % av leiligheten
Soverom: 7
Leiligheten er beregnet for 7 - 10 personer
Areal per person: 18 m2 (10 personer)
Bad (Dusj): 1 
Bad/vaskerom (Dusj, vaskemaskin og toalett): 1
WC: 1
Kjøkken: 1
Stue: 1
Balkong: 5

Denne leiligheten passer for en stor familie fra seks barn og opp. De største soverommene 
kan deles av flere barn ved behov. Alternativt kan leiligheten fungere som et stort kollektiv.

1.
Tre oppholdsrom med 
forskjellig funksjon. Dette gir 
en stor familie mulighet til mer 
privatliv og flere aktiviteter 
pågående samtidig.  

2. 
Flere rom med bad/WC gjør 
morgen- og kveldsstellet mer 
effektivt. 

NORD

TØYEN TORG
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FAMILIELEILIGHET / KOLLEKTIV

Areal BRA: 93,3 m2

Oppholdsrom: 29,5 m2 = 32 % av leiligheten
Soverom: 4
Beregnet for 4 - 8 personer
Areal per person: 13,3 m2  (7 personer)
Bad (dusj og toalett): 1
WC: 1
Kjøkken/stue: 1

Leilighetene er tenkt for en familie med tre til fem barn.  

Alternativt kollektiv for 4 - 7 personer.

TØYEN TORG

NORD

STOR FAMILIELEILIGHET / KOLLEKTIV

Areal BRA: 123 m2

Oppholdsrom: 39,5 m2 = 32 % av leiligheten
Soverom: 4
Beregnet for 4 - 8 personer
Areal per person: 15,4 m2 (8 personer)
Bad (dusj): 1
Bad (dusj og toalett): 1
WC: 1
Kjøkken: 1
Stue: 1

Leilighetene er tenkt for en familie med tre til fem barn. Leiligheten er todelt med to 
utganger og et lite te-kjøkken i den minste delen. Dette er gjort for å tilrettelegge for familier 
med eldre barn, som fremdeles ønsker å bo hjemme, men trenger mer privatliv. Alternativt 
kan den ekstra entreen fjernes og gjøres om til bod.  

Alternativt kollektiv for 4 - 8 personer.

TØYEN TORG

NORD

1.
To innganger for å muliggjøre 
todeling av leiligheten. 

2. 
Flere rom med bad/WC gjør 
morgen- og kveldsstellet mer 
effektivt. 
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KOLLEKTIV

Areal BRA: 139,5 m2

Felles oppholdsrom: 31,4 m2 = 23 % av leiligheten
Soverom: 5
Beregnet for 5 - 8 personer
Areal per person: 17,4 m2 (8 personer)
Bad (dusj): 1
WC: 1
Kjøkken: 1
Stue: 1

Leiligheten er tenkt som et kollektiv med fire soverom og én hybel som kan være kombinerte 
oppholds og soverom, evt. personalrom for en bemannet bolig. Kollektivet deler kjøkken, 
stue og bad.

1.
Hybel eller base for bemanning

2.
Felles oppholdsrom 

TØYEN TORG

NORD

DEN STORE BYBOLIGEN 

Areal BRA: 345 m2 
Oppholdsrom: 98 m2 = 28 % av leilighet
Soverom: 11
Beregnet for 11 - 17 personer
Areal per person: 20,3 m2  (17 personer)
Bad (dusj): 4
WC: 4 
Kjøkken: 1
Stue/flerbruksrom: 1
Lekerom: 1

Denne leiligheten er tenkt som et stort kollektivt. Det kan være et familiekollektiv for tre 
familier og oppover, med opp til 17 personer. Leiligheten fyller en halv etasje. Alle soverom, 
utenom ett, er direkte tilknyttet bad og WC. Leiligheten har ett stort kjøkken med plass til 
langbord, stue med foldevegg som muliggjør flerbruk av rommet og et mindre rom for lek ol. 

1.
Oppholdsrom med foldevegg 
for oppdeling av rom i to soner. 

2. 
Flere rom med bad/WC gjør 
morgen- og kveldsstellet mer 
effektivt. 
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STUDIO (modifisert eksisterende type)

Areal BRA: 40 m2 
Sengeplasser: 2
Beregnet for 1 - 2 personer
Areal per person: 20 m2 (2 personer)
Bad (dusj og toalett): 1
Kjøkken/stue/soverom: 1

Denne leiligheten er en modifisert versjon av de eksisterende studioleilighetene i bygget. 
Endringene går ut på å slå sammen bad og WC og legge inn plass til bod. 
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TØYEN TORG

NORD

1.
Sovealkove

TO-ROMS (modifisert eksisterende type)

Areal BRA: 54,5 m2 
Oppholdsrom: 31 m2 = 57% av leilighet
Soverom: 1
Beregnet for 1 - 2 personer
Areal per person: 27,3 m2 (2 personer)
Bad (dusj og toalett): 1
Kjøkken/stue: 1

Denne leiligheten er en modifisert versjon av de eksisterende to-roms leilighetene i bygget. 
Endringene går ut på å slå sammen bad og WC, endre kjøkken fra kjøkken-krok til langt 
kjøkken og legge inn plass til bod. I stuen er det tegnet inn en køyeseng slik at det kan være 
mulig for en singel forelder å bo her sammen med et lite barn. 
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1.
Køyeseng over kontorpult

TØYEN TORG

NORD

1.

1.
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MULIGE FELLESROM

Dette er eksempler på mulige fellesrom som vil bli tilleggsarealer til leilighetene. 
De kan varieres og kombineres på de forskjellige etasjene. Det vil bli opp til den 

framtidige beboergruppen å bestemme hvilke fellesfunksjoner de ønsker seg og 
hvordan disse skal plasseres. 

Et grunnprinsipp vil være å legge felles oppholdsrom nært trapperom slik at de 
blir lett tilgjengelige for alle beboere. Eksemplene som er illustrert her er rom 

som passer for både barn og voksne. Store oppholdsrom som felleskjøkken kan 
også gjøres tilgjengelig for hele nabolaget. Her kan det for eksempel arrangeres 

barnebursdager og andre større selskaper.  
 

I første etasje ligger Deichmanske Bibliotek som med meråpent-tilbud i praksis også 
vil supplere tilleggsareal for beboerne i Hagegata 30.

FELLESKJØKKEN

ARBEIDSROM

63,5 m2

- Kjøkken
- Stuekrok
- To oppholdssoner
- Toalett som også kan brukes  
   av de andre fellesrommene      
   på etasjen

14,5 m2

- Skrivebordsplasser
- "Telefonkiosker" - som   
   muliggjør internettmøter

NORD

NORD
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TRENINGSROM

LEKEROM/TV-STUE

GJESTELEILIGHET

39,5 m2

Treningsrom med plass til 
treningsutstyr og matter.

27,8 m2

Todelt rom for opphold, lek 
film og gaming

40,3 m2

Gjesteleilighet med to 
soverom, felles bad og lite 
tekjøkken

NORD

NORD

NORD
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Treningssal
39,6 m2

Vaskerom
8,9 m2

Felles takterrasse
660,5 m2

TAKTERRASSE

NB. BRUK AV TAKPLAN KAN VÆRE VANSKELIG PÅ GRUNN AV MANGLENDE TILRETTELAGT BÆRING. 

NORD

6,7 m2

Vaskerom med plass til 
minst fire vaskemaskiner og 
tørkeskap

NORD
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PROSESS                                              

Når vi har jobbet med dette har vi sett på hvordan en prosess med Tøyen 
boligbyggelag som byggherre vil se ut. Det er også mulig å se for seg en 
tilsvarende prosess i et samarbeid med Oslo kommune ved Eiendoms- 
og byfornyelsesetaten (EBY) og/eller Boligbygg (BBY), bydelen og andre 
aktører.

Forslaget innebærer at personer som er interessert i å delta i prosjektet 
inviteres til å delta i en beboergruppe som en del av forprosjektet.

Forprosjektet vil blant annet definere modeller for tildeling av boliger, 
planløsninger, fellesareal og funksjoner, muligheter for egeninnsats, 
finansiering og økonomisk organisering. Vi har i tidligere verksteder jobbet 
med kriterier for lokal tilhørighet som botid, arbeidsplass og barn på skole 
og i barnehage i området. Det må også etableres mekanismer som sikrer 
at boligene treffer de som har det største boligbehovet, samtidig som det 
legges til rette for et blandet bomiljø.

Et slikt forprosjektet vil være en arena der de fremtidige beboerne kan 
bli kjent med hverandre og etablere fellesskap. Det vil gjennom hele 
prosessen være viktig å koble på det øvrige nabolaget og bydelen for å 
sikre at prosjektet svarer ut behov og utvikler løsninger med effekt utover 
den konkrete bygningen. 

TBBL ønsker å se på muligheten for at en del av beboerne kan flytte inn 
i blokka allerede under forprosjektet slik at den kan rehabiliteres av og 
med beboere mens de bor i blokka. Enkelte av leilighetene antas å være 

i beboelig stand. Det vil ikke løpe husleie i denne perioden. Det vil derfor 
utgjøre en mulighet for beboerne til å spare opp egenkapital eller på 
annen måte bedre egen privatøkonomi i løpet av prosjektperioden. 

Selve rehabiliteringen av bygningen gjennomføres i en kombinasjon 
av ansvarlig entreprenør, lokal arbeidstrening og egeninnsats fra 
beboergruppen *.

Entreprenøren har et hovedansvar for større strukturelle tiltak som 
utbedring av fuktskader, sikring av terrasser, VVS, El og brannsikring. Der 
det er mulig kan både lærlinger, personer i arbeidstrening og andre fra 
beboergruppen bistå i deler av dette arbeidet og andre tiltak som f.eks. 
innredning, overflater og lettvegger.

For at entreprenør, beboergruppen og andre involverte skal ha en delt 
forståelse av oppgaver og løsninger er det viktig med en grundig prosess. 
Dette vil jo også være en ny type prosess i Norge, og derfor ikke noe man 
kan forvente at entreprenører har erfaring med.

Det kan stilles krav til at entreprenør skal ta i bruk både lærlinger og 
personer med behov for arbeidstrening med lokal tilknytning.

Entreprenør er med og ferdigstiller en råbygning som tilfredsstiller 
tekniske krav. Deretter er det beboergruppen selv som ferdigstiller 
boligene med overflater og innredning.

*

Leieboerforeningen arbeider 
med sine jurister for å se 
på leiekontrakter med 
egeninnsats. Dette er i dag 
juridisk vanskelig, men det 
er aktører som jobber med 
lovverket rundt dette. Hagegata 
30 kan være en arena for å 
prøve ut denne type løsninger.

NABOLAGSVERKSTED NABOLAGSVERKSTED

FINANSIERINGNABOLAGSVERKSTED KONSEPT 

Verkstedserie som har sett på 
ulike aspekter ved Hagegata 30

Finne finansieringsløsninger  
med Husbanken og andre 

aktører

Verkstedserie som har sett på ulike 
aspekter ved Hagegata 30

KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Prosjektforslag*

(Denne rapporten er en del 
av prosjektforslaget)

BEBOERGRUPPE

Etablere beboergruppe

AVTALE

Intensjonsavtale/opsjon på kjøp

KOBLE PÅ

- Nabolagsaktører
- Arkitekter

- Entreprenør
- Bydel

Utføres av fagfolk
-Våtrom

-Fuktskader
-VVS
-EL

-Brann
-Balkonger

EGENINNSATS OG 
ARBEIDSTRENING

Utføres av beboergruppen, lærlinger og andre i arbeidstrening 
under ledelse av entreprenør/byggfadder
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ORGANISERING                                  

EGENINNSATS

En del av oppgavene tilknyttet rehabilitering 
vil kunne gjennomføres gjennom egeninnsats 
under ledelse av en byggeleder. Dette kan være 
oppgaver som montering av lettvegger, overflater 
og innredning. Egeninnsats trenger ikke kun å være 
byggeoppgaver, men kan også være matlaging, 
barnepass, organisering, transport og andre 
oppgaver som bidrar til prosjektet på andre måter og 
skaper en sammensveiset beboergruppe.

ARBEIDSTRENING

Lærlinger og personer i arbeidsmarkedstiltak 
kan bidra i rehabiliteringen av bygget. Dette kan 
både være deltakere i byggegruppen men også 

ren arbeidstrening for personer som ikke skal bo i 
bygningen selv.

^
Illustrasjon av Åge Peterson
for TBBL

Tøyen boligbyggelag foreslår å organisere Hagegata 30 på en måte som 
gjør at det både kan være ordinært salg av boliger, salg av boliger gjennom 
leie til eie og utleie av boliger. Det kan også være mulig å kombinere 
modellene. For eksempel ved å kjøpe en del og inngå leie til eie-avtale på 
en del av boligen.

Som boligbyggelag er det naturlig å etablere et borettslag. Men både med 
tanke på ordinært utleie og leie til eie, så er det begrensninger for hva et 
borettslag kan gjøre. Et borettslag kan for eksempel leie ut boliger. Men 
det kan ikke være andeler knyttet til boligene som leies ut. Dette gjør at 
en leie til eiemodell, der en del av boligen eies av beboeren, mens en del 
eies av borettslaget, kan være vanskelig å få til innenfor rammene av et 
borettslag. 

Dette betyr at det er mulig at den organisatoriske løsningen må være en 
kombinasjon av et borettslag og noe annet. Hvilke praktiske og juridiske 
muligheter som finnes for organisering av boligene, må undersøkes i 
forprosjektet. 

Et viktig aspekt vil være at modellen som utarbeides oppleves som et 
helhetlig fellesskap av alle beboerne. Det vil være viktig å unngå en 
organisering der noen beboere forholder seg til en organisasjon og et 
regelsett, mens andre beboere forholder seg til en annen organisasjon 
med et annet regelsett.

PRISSETTING

Enten det gjelder salg, leie til eie, eller leie, har Tøyen Boligbyggelag to 
tilnærminger til prissetting: markedspris og kostnadsdekkende. 

Markedspris er basert på en takst som reflekterer sammenlignbart 
marked i nærmiljø. For husleie er det dette som omtales som gjengs leie.

Kostnadsdekkende pris er beregnet slik at den dekker 
finansieringskostnadene. Dette er kostnadene til eiendommen og 
istandsetting av boligene. 

I tillegg har vi sett på en modell for de som ikke har mulighet til å betale 
kostnadsdekkende. Modellen bidrar til økonomisk utjevning internt i 
borettslaget og sikrer at differansen mellom kostnadsdekkende pris og 
markedspris forblir i bygningen. 

Uavhengig av modell for prissetting så har boligbyggelaget forkjøpsrett 
ved salg, der beboeren får tilbake innbetalt kjøpesum justert for 
boligprisutviklingen. Både de som har kjøpt til markedspris og de som kun 
har betalt kostnadsdekkende pris beholder en evt. gevinst av sin andel 
ved verdistigning. For en bolig som er solgt til kostnadsdekkende verdi vil 
differansen mellom kostnadsdekkende og markdspris utgjøre en latent 
avkastning for boligbyggelaget som realiseres dersom boligen selges til 
markedspris på et senere tidspunkt.

Drift, slitasje og vedlikehold kommer i tillegg og dekkes gjennom 
månedlige felleskostnader. Denne er i dette prosjektforslaget satt til tjue 
prosent av finansieringskostnadene og betales flatt per m2 privat P-rom 
uavhengig av om man eier, leier eller har leie til eieavtale.
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SALG:
Kjøpesummen overføres ved overtakelse av bolig. 

Markedspris

Boligen selges til markedspris basert på gjennomsnittlig pris på 
sammenlignbare boliger i relevant område. Differansen mellom 
kostnadsdekkende og markedspris utgjør en avkastning for 
boligbyggelaget.

Ved videresalg får selgeren tilbake kjøpesummen justert for 
boligprisutviklingen. Selgeren får på den måten med seg den generelle 
prisveksten i boligmarkedet, men får ikke mulighet til å selge boligen 
gjennom en budrunde som kan presse prisen på boligen ytterligere opp.

Kostnadsdekkende

Boligen selges til kostnadsdekkende pris. Dette er en pris som er beregnet 
ut fra finansieringen av tomte- og byggekostnad. Et salg på denne måten 
gir ingen avkastning til boligbyggelaget.

Ved videresalg får selgeren tilbake kjøpesummen justert for 
boligprisutviklingen. Selgeren får altså med seg verdistigningen på egen 
kjøpesum. 

Prisen vil fortsatt være under markedspris. Boligbyggelaget har mulighet 
til å selge boligen videre med fortsatt rabatt i forhold til markedsprisen. 
Eller selge den til markedspris og realisere den latente avkastningen i 
boligen.  

LEIE-TIL-EIE:
Boligen overføres til leietaker i intervaller basert på innbetalt husleie. 

Markedspris

Markedspris for boligen settes ved inngåelse av avtalen. Løsningen 
passer for personer som har mulighet til å betjene en markedsbasert 
boligkostnad, men som ikke ønsker eller har mulighet til å ta et ordinært 
banklån.

Ved videresalg får selgeren tilbake den innbetalte kjøpesummen justert 
for boligprisutviklingen. Dersom selgeren på tidspunktet for videresalg 
har betalt ned tretti prosent av boligen vil selgeren få tilbake dette beløpet 
justert for boligprisveksten. Selgeren får på den måten med seg den 
generelle prisveksten i boligmarkedet på den andelen som er betalt.

Kostnadsdekkende

Kostnadsdekkende pris er basert på boligbyggelagets finansieringskostnad 
for eiendommen og rehabiliteringen av bygningen. Det som for et nybygg 
tilsvarer tomt og byggekostnad. 

For vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke får hverken ordinært 
boliglån eller startlån fra Husbanken kan dette være en måte å komme inn 
på boligmarkedet på.

Ved videresalg får selgeren tilbake den innbetalte kjøpesummen justert 
for boligprisutviklingen. Selgeren får på den måten med seg den generelle 
prisveksten på andelen som er betalt. 

Prisen er fortsatt under gjeldende markedspris, slik at boligbyggelaget kan 
velge mellom å beholde rabatten eller realisere den latente gevinsten ved 
å selge boligen til markedspris.

MODELLER
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LEIE:
Tidsubestemt avtale. Boligen disponeres mot en fast månedlig husleie. 

Markedspris / gjengs leie

Ordinært boligutleie til markedspris eller gjengs leie. For de fleste som 
har mulighet til å betale dette vil det være mere naturlig å inngå en leie til 
eie avtale, fordi husleien da vil gå til egen formuesøkning etter hvert som 
eierskapet til boligen overføres. 

Det er likevel mulig å se for seg at noen beboere kan foretrekke en 
leieavtale fremfor en leie til eieavtale. Det vil også være naturlig om 
bydelen, eller andre offentlige tjenester, som har behov for å leie boliger, 
betaler gjengs leie. 

Kostnadsdekkende

Ordinær leieavtale til kostnadsdekkende leiepris. På samme måte som for 
leie til markedspris vil det for de fleste være mere naturlig å inngå en leie 
til eie avtale, fordi husleien da vil gå til egen formuesøkning etter hvert 
som eierskapet til boligen overføres.

Det kan likevel være enkelte som av ulike årsaker vil foretrekke en 
leieavtale.

TILDELING

Boligsalg fordeles normalt etter budrunder. Det vil si at den som har 
det høyeste budet får tilslaget. I borettslag kan andelseiere bruke 
forkjøpsretten for å kjøpe boligen til samme pris som det høyeste budet. 

Boligbyggelag selger gjerne nyboliger til fastpris. Det er da ansiennitet som 
avgjør hvem som får kjøpe boligen. Den som har lengst ansiennitet og har 
mulighet til å betale den fastsatte prisen får tilslaget.

I TBBL ønsker vi å utvikle et sett med kriterier sammen med de kommende 
beboerne og nabolaget forøvrig. Dette kan være kriterier for tilknytning 
til nabolaget som hvor lenge man har bodd der, barn i barnehage og på 
skole, jobb eller frivillig aktivitet. Det kan også være kriterier for å sikre en 
sosial miks.

I en slik modell vil boligene selges til en variabel pris basert på kjøperens 
økonomiske muligheter. En kombinasjon av ansiennitet, lokal tilhørighet 
og andre fastsatte kriterier vil avgjøre hvem som får tilslaget. 

MODELL FOR UTJEVNING

I noen tilfeller vil beboere heller ikke ha mulighet til å betale 
kostnadsdekkende pris. I denne modellen tar vi derfor utgangspunkt 
i hvor stor bolig personen eller familien har behov for. Og hva de har 
mulighet til å betale for boligen. 

Dersom det er behov for en større bolig enn hva de har mulighet til å 
betale for, investerer boligbyggelaget i restarealet og gjør dette tilgjengelig 
mot dekning av felleskostnad. Investeringen finansieres med overskuddet 
fra boliger solgt til markedspris. 

Modellen er en variant over kommunens etablererbolig presentert som 
pilot 2 i byrådssak 145/19 Nye veier til egen bolig. Til forskjell fra modellen 
i byrådssaken er det i dette prosjektforslaget ikke kommunen, men 
boligbyggelaget som eier en andel  av boligen. Beboeren betaler heller 
ikke leie for den delen av boligen boligbyggelaget eier. Denne modellen er 
også mere fleksibel ved at andelen som beboeren kjøper ikke er satt på 
forhånd, men tilpasses den enkeltes økonomi.
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BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS gjorde i oktober 2017 en verdivurdering 
av Hagegata 30 på oppdrag fra Boligbygg.

De gjorde to ulike verdivurderinger. En for å selge bygningen med 
mulighet for å reseksjonere og videreselge enkeltboliger. Og en for å selge 
en evigvarende bruksrett til bygningen for utleie av boligene.

Det siste alternativet var basert på at det på verdisettingstidspunktet 
ikke var mulig å seksjonere ut enkeltboliger da Boligbygg kun hadde en 
evigvarende bruksrett til eiendommen. Bygningen er siden seksjonert slik 
at dette ikke lenger er en aktuell problemstilling. 

Begge verdivurderinger la til grunn at bygningen skulle selges uten 
klausuler på det åpne markedet. 

Den første verdivurderingen som var basert på salg av seksjonert eiendom 
var på 114 millioner, mens den andre som var basert på salg for utleie var 
på 90 millioner.

Da Oslo kommune ønsker at bygningen skal brukes for å pilotere 
løsninger for en tredje boligsektor med et innslag av utleieboliger, finner vi 
det naturlig å legge den laveste verdivurderingen til grunn. 

Som pilot for tredje boligsektor, skal boligene også være tilgjengelig under 
markedspris. Vi har i denne beregningen derfor lagt til grunn at det følger 
med klausuler som gjør at man kan trekke 20% fra en verdivurdering satt 
til markedspris uten klausuler.

Det understrekes at det er for mange ukjente faktorer, som f.eks. en 
faktisk tilstandsvurdering av bygningen til at dette kan forstås som et reelt 
grunnlag for en kostnads- og finansieringsplan. 

Vi anser det likevel som en nyttig innledende økonomisk øvelse for å 
etablere en grunnleggende forståelse av økonomiske forutsetninger og 
synliggjøring av modeller.

MARKEDSPRISUTVIKLING

Vi har basert markedsprisutviklingen på tall fra Krogsveen som er et 
meglerhus som utarbeider boligprisstatistikk over boliger, basert på tall 
fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no. Tredje kvartal 2017 var 
prisen per m2 i Bydel Gamle Oslo 72 775,- ifølge Krogsveen. I fjerde kvartal 
2020 var den 86 503,-. Dette er en økning på 18,86 prosent*. 

Leiemarkedet har en noen annen prisutvikling. Her har vi hentet tall fra 
Utleiemegleren som har en prisstatistikk som viser gjennomsnittlige 
leiepriser på inngåtte kontrakter mellom utleier og leietaker gjennom 
Utleiemegleren. Kontraktene er inngått på kommersielle vilkår i markedet. 
Her viser de at en gjennomsnittlig pris for en toroms i 2017 var på 12 343 
kr og i 2020 på 13 362 kr. Dette gir en økning på 8,26 prosent.

Da vi ikke vet fordelingen av leie- og eieboliger setter vi antatt verdiøkning 
for bygningen midt i mellom verdiøkningen for leie- og eiemarkedet som 
gir oss en prisøkning på 13,56 prosent fra 2017 til 2020.

*
I denne statistikken 
inngår også nye boliger og 
luksusboliger med priser 
fra 100 000,-  og oppover 
per /m2.

Prisnivået er derfor 
ikke et naturlig 
sammenligningsgrunnlag 
for Hagegata 30. Vi legger 
likevel til grunn at selve 
prisutviklingen er relevant 
også for Hagegata 30. 

90 MIL
VERDIVURDERING

-20%
FOR 
BOLIGSOSIALE 
KLAUSULER

+19%
ØKNING
PRIS PER M2

2017-2020

+8%
ØKNING
UTLEIEPRIS
2017-2020

KOSTNADSBEREGNING                     

^
Illustrasjon av Åge Peterson
for TBBL
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VERDIVURDERING AV EIENDOM 89 900 000 

TOTAL KOSTNAD 84 110 440

+

Verdivurdering av eiendom hensyntatt fratrekk for boligsosiale 
klausuler og prisøkning i markedet

PRISØKNING 13,56% 12 190 440 -

FRATREKK 20% FOR 
BOLIGSOSIALE KLAUSULER

17 980 000 =

VEDIVURDERING AV EIENDOM 84 110 440

TOTAL KOSTNAD 143 210 440

+

KOSTNAD REHABILITERING 59 100 000 =

VEDIVURDERING AV EIENDOM 84 110 440

TOTAL KOSTNAD 137 300 440

+

KOSTNAD REHABILITERING
(59 100 000 - 10%)

53 190 000 =

Verdivurderingen viser kostnad for rehabilitering til enkel standard, 
nøkkelferdig bygg, inkl. arkitekt- og konsulentkostnader samt 
utomhusarbeider på 59 100 000 kr.

Dersom vi legger til grunn at vi kan spare 10 prosent på rehabiliteringen 
gjennom kombinasjon av innovative løsninger og egeninnsats blir 
regnestykket slik:

Verdivurderingen tar utgangspunkt i 2 968 m2 P-rom.

I vårt arbeid med planene kommer vi frem til 3 114 m2 P-rom.
Vi bruker i videre utregninger vårt anslag på 3 114 m2. 

P-rom er primærrom, altså de rommene som man normalt har i en 
bolig som stue, kjøkken, soverom, bad og wc. I dette forslaget er det 
også en del fellesrom som har de samme funksjonene som P-rom. Vi 
kaller derfor P-rom som er inne i hver enkelt bolig for privat P-rom.

Kostnadene for fellesrommene fordeles på private P-rom, da det er 
private P-rom som gir inntekt gjennom salg eller leie.

I forslaget til etasjeplaner har vi satt av 353 m2 til fellesareal, noe 
som gir oss 2 761 m2 privat P-rom.

Fellesareal utgjør i dette forslaget omtrent 10 prosent av totalt 
P-rom.
 

Kostnad per m2 P-rom:
137 300 440 kr / 2 761 m2 = 49 700 kr/m2
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FINANSIERING OG EKSEMPLER        
inntektsnivå
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Dette forslaget legger opp til at noen av boligene selges, noen leies ut og 
noen selges gjennom leie til eie. Hvor mange av boligene som finansieres 
på hvilken måte må avklares i den videre prosjekteringen. I dette forslaget 
viser vi kun modeller for hvordan dette kan gjennomføres basert på 
beregnede kostnader. Utregningene er avrundet. 

For boligbyggelagets finansiering har vi beregnet 30 års nedbetalingstid. 
Da Husbanken kan gi 50 års nedbetalingstid har vi beregnet dette også for 
noen av eksemplene der dette utgjør en forskjell for beboerne.

Selv om vi for tiden har en historisk lav rente har vi lagt til grunn 5 prosent 
både for byggefinansieringen og beregningen av private lån for å kjøpe 
boliger. 

Med et beregningsgrunnlag på 3 prosent rente vil lånekostnaden bli 
redusert med ca. 30 prosent ved 30 års nedbetalingstid og ca. 40 prosent 
ved 50 års nedbetalingstid.

Vi har likevel valgt å bruke 5 prosent som grunnlag i eksemplene for å ha 
en buffer for fremtidig forventet renteøkning.

Et lån på 137 300 400 med 5 prosent rente og en nedbetalingstid på 30 år 
vil gi en månedlig kostnad på 737 000 kr.

Med en nedbetalingstid på 50 år får vi en månedlig kostnad på 624 000 kr.

Dette gir oss en månedlig lånekostnad på 267 eller 226 kroner per m2 
privat P-rom, avhengig av nedbetalingstid. 

Når vi viser til kostnadsdekkende pris så sikter vi til dekning av 
lånekostnaden. 

Kostnader til drift og vedlikehold dekkes av felleskostnadene.

Månedlig lånekostnad per m2 privat P-rom ved 30 års nedbetaling =
737 000 / 2 761 = 267,- kr/m2

Månedlig lånekostnad per m2 privat P-rom ved 50 års nedbetaling =
624 000 / 2 761 = 226,- kr/m2

FELLESKOSTNAD

Vi beregner tjue prosent av lånekostnaden som felleskostnad som betales 
månedlig, uavhengig av om man leier eller eier. 

Felleskostnader går til å dekke drift og vedlikehold. Et evt. overskudd etter 
dette går inn i et solidaritets og bomiljøfond som kan brukes til å hjelpe 
beboere med midlertidige betalingsproblemer og andre tiltak i bomiljøet.

Månedlig felleskostnad per m2 privat P-rom ved 30 års nedbetaling =
267 / 100 x 20 = 53 kr/m2 

Månedlig felleskostnad per m2 privat P-rom ved 50 års nedbetaling = 
226/ 100 x 20 = 45 kr/m2 

BEREGNING AV MARKEDSPRIS

Da vi beregnet prisutviklingen fra verdiberegningen til BER fra 2017 og 
frem til 2020 brukte vi gjennomsnittlig markedspris for boliger i Bydel 
Gamle Oslo i henhold til boligprisstatistikk utarbeidet av Krogsveen. Pris 
fjerde kvartal 2020 var da 86 503 kr/m2.

Da dette inkluderer nyboliger av høy standard med priser på 100 000 kr 
og oppover per m2 finner vi ikke denne prisen representativ for boligene i 
Hagegata 30.

TBBL har derfor gjort en gjennomgang av 100 boliger for salg i bydel 
Gamle Oslo på Finn.no, 25.01.2021. Omtrent 40 boliger over 100 000 kr 
per m2 er utelatt, mens det er regnet ut gjennomsnittlig m2 pris for de 
resterende 60 boligene: Etter dette kommer vi til at gjennomsnittlig 
relevant markedspris lokalt er 78 300 kr per m2 BRA.
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Vi vil her gå gjennom fem ulike typer av mulige boligkjøpere og leietakere. 
Og se hvilke muligheter de har i Tøyen boligbyggelag sitt prosjektforslag 
for Hagegata 30.

Eksemplene er valgt for å illustrere ulike løsninger for personer med ulike 
økonomiske utgangspunkt. Og fordi de representerer målgruppene for 
prosjektforslaget på en måte som vil gi et variert og blandet bomiljø.

Det vil i forprosjektet være mulig å utvikle en finansieringsmodell med 
flere finansieringskilder som egenkapital, folkefinansiering, sosiale 
investeringer og annet. I eksemplene har vi for enkelhets skyld gjort 
beregninger basert på lån fra Husbanken som finansieringskilde.

Vi har lagt til grunn 30 års nedbetaling for boligbyggelagets finansiering. 
For noen eksempler har vi også sett på hvilke utslag det gjør om vi i stedet 
har 50 års nedbetaling.

Vi har lagt til grunn en rente på 5 prosent både for boligbyggelagets 
finansering og private lån.

For eksemplene som innebærer privat lån har vi lagt til grunn 25 års 
nedbetalingstid for de private lånene.

LITEN FAMILIE MED GJENNOMSNITTLIG INNTEKT

To voksne og to barn

Eier bolig

Brutto inntekt_________ 1 130 000 kr
Egenkapital___________ 2 500 000 kr

A

STOR FAMILIE MED MODERAT INNTEKT

To voksne og fem barn

Leier bolig

Brutto inntekt_________ 700 000 kr
Egenkapital___________ 0 kr

B

ENSLIG SYKEPLEIER MED BARN

En voksen og ett barn

Leier bolig

Brutto inntekt_________ 575 000 kr
Egenkapital___________ 0 kr

C

UNG UETABLERT

En ung voksen

Leier bolig

Brutto inntekt_________ 150 000 kr
Egenkapital___________ 0 kr

D

ENSLIG PERSON / PAR

En voksen / Ett par

Leier bolig

Brutto inntekt_________ 650 000 kr
Egenkapital___________ 600 000 kr

E

EKSEMPLER
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LITEN FAMILIE MED GJENNOMSNITTLIG INNTEKT

To voksne og to barn

Eier bolig.

Brutto inntekt_________ 1 130 000 kr
Egenkapital___________ 2 500 000 kr

A

For mange familier med vanlig inntekt er det vanskelig å reetablere seg i 
en større bolig lokalt etter hvert som familien og barna blir større.

Foreldrene i familien har begge høy utdannelse. Foresatt A jobber i det 
offentlige mens foresatt B jobber i media. Begge barna går på Tøyen skole.

Foresatt A bodde i en kjøpt studioleilighet og foresatt B på studenthybel 
da de møttes. Da de ventet sitt første barn gjorde den oppsparte 
egenkapitalen og prisveksten på studioleiligheten til foresatt A at de kunne 
kjøpe en treroms på Tøyen.

Begge foresatte er veldig engasjerte for Tøyen. En felles kjernesak har 
vært å styrke skolen og fritidstilbudet for barn og unge.

De har nå to barn som begge går på skole. Det eldste barnet skal begynne 
på ungdomsskolen. De har derfor begynt å se seg etter en fireroms slik at 
barna kan få hvert sitt soverom. 

De har gjennom det siste året sett på annonser og vært på en del 
visninger. Men det er lite fireromsboliger. De har følt at de har hatt god 
tid, men begynner å bli frustrerte over at de ikke finner den rette boligen. 

De ser at de kan kjøpe seg en rekkehus, eller til og med en ganske romslig 
enebolig litt utenfor byen. Men både de selv og barna trives veldig godt i 
nabolaget og ønsker helst å bli boende.

INNTEKT OG BETJENINGSEVNE

Dersom vi legger til grunn at familien har en skattesats på 25 prosent har 
de en årlig netto inntekt på 825 000 og en månedlig netto inntekt på 70 
625.

   1 130 000 Brutto årlig inntekt
-     282 500 25% skatt
=    847 500 Netto årlig inntekt

847 500 / 12 = 70 625 månedlig netto inntekt

Oslo Met har en kalkulator for referansebudsjett for husstander som 
henvises til av Husbanken i deres kalkulator for beregning av startlån.

Når vi legger inn et par mellom 31 og 50 år med en inntekt på 1 130 000 
og to barn på henholdsvis 4 - 5 og 6 -9 år med fulltid i barnehage og SFO 
får vi en samlet månedlig kostnad på 28 158.

   70 625 Månedlig disponibel inntekt
-  28 158 Forbruksutgifter
= 42 467 Disponibel boligkostnad
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LØSNINGSFORSLAG 1.

KJØPER STOR FAMILIELEILGHET 123 M2

TIL MARKEDSPRIS

LØSNINGSFORSLAG 1A.

KJØPER DEL AV STOR FAMILIELEILIGHET 123 M2

TIL MARKEDSPRIS OG LEIER RESTERENDE TIL 
KOSTNADSDEKKENDE PRIS

Familien kjøper Familieleilighet B på 123 m2 til markedspris.

LÅNEKOSTNAD

78 300 x 123 = 9 631 000  Markedspris for bolig på 123 m2

   9 631 000 Markedspris for bolig på 123 m2 
-  2 500 000 Egenkapital
= 7 131 000 Lånebehov 

41 737 månedlig avdrag på privat boliglån

BOLIGKOSTNAD

    42 487 Disponibel boligkostnad
-  41 737 Lånekostnad
-    6 519 Felleskostnad (123 m2 x 53)
= − 5 769 Resultat 

DIFFERANSE MARKEDSPRIS OG KOSTNADSDEKKENDE

Dersom familien kjøper boligen til markedspris vil dette utgjøre en 
differanse på 3 517 900 som overskudd på den konkrete boligen for Tøyen 
boligbyggelag.

   9 631 000 Markedspris
-  6 113 100 (123 x 49 700) Kostnadsdekkende
= 3 517 900 Differanse

LITE TILFREDSSTILLENDE

Boligen er romslig og familien vil ha god plass med mulighet til å bruke et 
rom til hjemmekontor eller annet.

Løsningen er likevel lite tilfredsstillende da familien ikke har økonomisk 
mulighet til å kjøpe den store familieleiligheten på 123 m2. 

Med noe mere egenkapital og noe lavere rente vil familien kunne 
finansiere denne boligen. Men med forutsetningene gitt i dette 
eksempelet blir løsningen lite tilfredsstillende.

DELVIS TILFREDSSTILLENDE

Familien kan betjene en boligkostnad basert på kjøp av 70 prosent og 
kostnadsdekkende leie av 30 prosent av boligen. Boligen er romslig med 
god margin til nasjonal standard for trangboddhet, og et ekstra rom som 
kan brukes som kontor, gjesterom eller annet ved behov.

Dersom det beregnes markedsleie for de resterende 30 prosentene 
vil boligen bli for dyr. Man kan diskutere om det er riktig å gi 
kostnadsdekkende leie til en familie med dette inntektsnivået for at de 
skal få mere privat areal. Løsningen vurderes derfor bare som delvis 
tilfredsstillende.

Familien kjøper 70 prosent av Familieleilighet B på 123 m2 til markedspris 
og leier resterende 30 prosent til kostnadsdekkende leie.  

LÅNEKOSTNAD

123 / 100 x 70 = 86,1 m2 av boligen kjøpes
123 / 100 x 30 = 36,9 m2 av boligen leies

78 300 x 86,1 = 6 742 000  Markedspris for 86,1 m2 av boligen

    6 742 000 Markedspris for 86,1 m2 som utgjør 70% av boligen
-  2 500 000 Egenkapital
= 4 242 000 Lånebehov 

24 848 månedlig avdrag på privat boliglån

BOLIGKOSTNAD
    42 487 Disponibel boligkostnad
-  24 848 Lånekostnad
-    9  852 Kostnadsdekknde leie for 36,9 m2 (36,9 x 267) 
-    6 519 Felleskostnad (123 m2 x 53)
=   1 268 Resultat

DIFFERANSE MARKEDSPRIS OG KOSTNADSDEKKENDE

Dersom familien kjøper 70 prosent av boligen til markedspris vil dette 
utgjøre en differanse på 2 463 000 kr som overskudd på den solgte delen 
for Tøyen boligbyggelag.

   6 742 000 Markedspris
-  4 279 000 (86,1 x 49 700) Kostnadsdekkende
= 2 463 000 Differanse  

VURDERING VURDERING
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Familien kjøper en Familieleilighet A på 93,25 m2 til markedspris. 

LÅNEKOSTNAD

78 300 x 93,25 = 7 301 000  Markedspris for bolig på 93,25 m2

   7 301 000 Markedspris 
-  2 500 000 Egenkapital
= 4 801 000 Lånebehov 

28 116 månedlige avdrag på privat lån

BOLIGKOSTNAD

   42 487 Disponibel boligkostnad
-  28 116 Lånekostnad
-    4 942 Felleskostnad (93,25 m2 x 53) 
=   9 429 Resultat 

DIFFERANSE MARKEDSPRIS OG KOSTNADSDEKKENDE

Dersom familien kjøper boligen på 93,5 m2 til markedspris vil dette utgjøre 
en differanse på 2 666 000 som overskudd på den solgte boligen for 
Tøyen boligbyggelag.

   7 301 000 Markedspris 
-  4 635  000 (93,25 x  49 700) Kostnadsdekkende 
= 2 666 000 Differanse

TILFREDSSTILLENDE

Familien vil ha en romslig økonomi etter å ha dekket boligkostnaden 
i dette eksempelet. Med fire personer så er familien litt under den 
nasjonale standarden for trangboddhet på 25 m2, men dette kompenseres 
med tilgang på fellesareal i blokka. Det er god margin til standard for 
trangboddhet for Oslo på 20 m2 per person. Det er også nok antall rom til 
at familien heller ikke vil være trangbodd i henhold til Eurostat.

TILFREDSSTILLENDE

Familien vil ha en romslig økonomi etter å ha dekket boligkostnaden i 
dette eksempelet. Med fire personer så er familiens andel litt under det 
nasjonale standarden for trangboddhet på 25 m2. Men dette kompenseres 
med tilgang på ytterligere fellesareal både internt i boligen og i blokka 
forøvrig. Det er også god margin til standard for Oslo på 20 m2 per person.

Familien kjøper 3 av 11 deler av et stort kollektiv på 345 m2. Den store 
byboligen er på 345 m2 med 11 soverom. Familien har behov for tre 
soverom, ett til foreldrene og ett til hvert av barna. For enkelhets skyld sier 
vi at et rom utgjør en av elleve like andeler av boligen.

345 m2 / 11 x 3 = 94 m2 Familiens andel med tre soverom

LÅNEKOSTNAD

78 300 x 94 = 7 360 000  Markedspris for bolig på 94 m2

   7 360 000 Markedspris 
-  2 500 000 Egenkapital
= 4 860 000 Lånebehov 

28 461 månedlige avdrag på lån privat lån

BOLIGKOSTNAD

   42 487 Disponibel boligkostnad
-  28 461 Lånekostnad
-    4 982 Felleskostnad (94 m2 x 53) 
=   9 044 Resultat 

DIFFERANSE MARKEDSPRIS OG KOSTNADSDEKKENDE

Dersom familien kjøper tre andeler av boligen på 94 m2 til markedspris 
vil dette utgjøre en differanse på 2 688 000 som overskudd på den solgte 
delen av boligen for Tøyen boligbyggelag.

   7 360 000 Markedspris 
-  4 671 800 (94 x  49 700) Kostnadsdekkende 
= 2 688 000 Differanse 

LØSNINGSFORSLAG 2.

KJØPER FAMILIELEILIGHET 93,25 M2

LØSNINGSFORSLAG 3.

KJØPER 3 AV 11 DELER AV
BYBOLIG 345 M2

VURDERING VURDERING
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B

Familien tjener akkurat for mye til å få fornyet kontrakt på den 
kommunale boligen som de bor i. De tjener også for mye til å få bostøtte, 
men for lite til å få startlån.

STOR FAMILIE MED MODERAT INNTEKT

To voksne og fem barn

Leier bolig.

Brutto inntekt_________ 700 000 kr
Egenkapital___________ 0 kr

For kommunale beboere kan inntektsgrensen for rett til kommunal bolig 
oppleves som en barriere mot å øke inntekten. Dersom de øker inntekten 
kan de miste retten til kommunal bolig. Om dette skjer på Tøyen vil de i 
de fleste tilfellene bli tvunget bort fra nabolag og skolekrets, da de ikke 
vil ha mulighet til å finne tilfredsstillende bolig på det private markedet i 
bydelen.  
 
I dette eksempelet ser vi derfor på en stor familie med fem barn og 
inntekt som er akkurat over inntektsgrensen for kommunal bolig. Oslo 
kommune og SSB sine grenseverdier for trangboddhet for familien er på 
henholdsvis 140 og 175 m2. I henhold til Eurostat trenger de fem eller seks 
rom for å ikke være trangbodde, avhengig av om de eldste barna er av 
samme kjønn eller ikke.

Familen består av to voksne og fem barn. Et barn på tre, to barn mellom 
seks og ti, og to barn mellom elleve og sytten år. De har bodd i kommunal 
blokk på Tøyen i flere år, og alle barna har gått på Tøyen skole. Fire av 
barna har også gått i barnehage i nærområdet. Barna har mange venner 
som de møter på Biblo, K1 klubben og Central Park. De er også med i 
korps, orkester og det lokale idrettslaget.

Foresatt A har vært hjemmeværende og hatt hovedansvaret for husholdet. 
Nå er de største barna blitt så store at de kan hjelpe til hjemme. Etter at 
det ble innført gratis aktivitetsskole deltar de barna som er i den rette 
alderen på dette. Noe som også bidrar til å avlaste foresatt A. 

Foresatt A prøver nå å få jobb. Uten noe særlig yrkeserfaring har det ikke 
vært lett. Hun har derfor også jobbet frivillig når det har vært mulighet for 
det. For et år siden fikk foresatt A en liten timebasert stilling med renhold 
hos en lokal forening. I tillegg hjelper hun en lokal sosial entreprenør med 
å lage mat for catering og selskap. Til sammen hadde foresatt A en inntekt 
på 200 000 kroner siste ligningsår. 

Foresatt B er bussjåfør. Foresatt B tar så mange vakter som mulig og 
jobber en del kveld og natt. Dette gjør at foresatt B tjener 500 000 kr i året 
som er over gjennomsnittet for bussjåfører på omtrent 450 000 kr. 

Til sammen tjener foresatt A og B så mye at de har fått avslag på søknad 
om fornyelse av kontrakt i den kommunale boligen de bor i. 

For en familie med fem barn er inntektsgrensen for rett til kommunal 
bolig beregnet til 633 444.

    506 755 Grunnbeløpet i folketrygden 101 351 x 5 
+ 126 688  Fem prosent tillegg for hvert av fem barn
= 633 444  Inntektsgrense for rett til kommunal bolig for familien 

Familien har søkt startlån, men fått avslag fordi de har for liten inntekt.
De har sett etter boliger på det private leiemarkedet, men det virker 
umulig å finne noe de har råd til. Innenfor budsjettet deres er det i 
hovedsak kun treroms boliger på det private leiemarkedet. Selv om 
familien synes dette blir litt lite har de tatt kontakt med noen utleiere. Men 
det er ingen som vil leie ut en treroms til en familie på syv.

Familien håper i det lengste å kunne bli boende i nabolaget da det er her 
både de voksne, og særlig barna, har sine sosiale nettverk. 

INNTEKT OG BETJENINGSEVNE

Dersom vi legger til grunn at familien har en gjennomsnittlig skattesats 
på 25 prosent vil de ha en årlig netto inntekt på 518 000 kr som gir en 
månedlig netto inntekt på 43 750 kr.

    700 000 Brutto årlig inntekt
-   175 000 25% skatt
=  525 000 Netto årlig inntekt

525 000 / 12 = 43 750 månedlig disponibel inntekt

For denne familien bruker vi ikke Oslo Met sin kalkulator for 
husholdningskostnader, men NAV sine statlige veiledende retningslinjer 
for økonomisk stønad. 

Dette er beregninger for kostnader for minimums livsopphold. 
Satsene omfatter utgifter til grunnleggende behov, som mat, klær, 
kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre 
hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter 
til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og 
innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke 
inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene. 

Familien vil ikke kunne få bostøtte da inntektsgrensen for bostøtte til 
familien er på 40 213 kr.

10 800 Ektepar samboere
  2 800 1 x barn 0 - 5 år
  6 500 2 x barn 6 - 10 år
  8 500 2 x barn 11 - 17 år 
28 600 totalt livsopphold for en familie på 7 personer.

    43 750 Månedlig disponibel inntekt
 -  28 600 Totalt livsopphold
+           0  Bostøtte 
= 15 150 Disponibel boligkostnad
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For en familie på sju personer er 140 m2 minstekravet for å ikke være 
trangbodd i henhold til grenseverdi for Oslo. For nasjonal grenseverdi er 
behovet 175 m2. Og i henhold til Eurostat sin grenseverdi må de ha fem 
eller seks rom avhengig av om de eldste barna er av samme kjønn. 

Familien har ikke mulighet til å betjene boligkostnaden for en 
tilfredsstillende bolig på egen hånd. Vi ser derfor på en modell der de 
disponerer hele boligen, men kun betaler for den andelen de har mulighet 
til som leie til eie. 

Restarealet finansieres av avkastning på andre leiligheter solgt til 
markedspris.

FORDELING AV KOSTNAD OG AREAL:

• Familien betaler felleskostnad for hele boligen 
• De betaler leie til eie for det arealet de har mulighet til å betjene
• Boligbyggelaget investerer i restarealet

BOLIGKOSTNAD MED 30 ÅRS NEDBETALING FOR BOLIGBYGGELAGETS 
FINANSIERING

   15 150 Disponibel boligkostnad
-    7 394 Felleskostnad 139,5 m2 x 53 
=   8 116 Disponibelt til husleie etter felleskostnad

For å finne hvor mange m2 familien har råd til å inngå leie til avtale for 
deler vi det beløpet de har disponibelt til husleie på kostnadsdekkende 
leie per m2.
 
8 116 / 267 = 30 m2 familien har mulighet til å betjene selv

   139,5 m2 Bolig
-    30    m2 Areal familien kan betjene
= 109,5 m2 Restareal

Boligbyggelagets investeringsbehov for å finansiere den delen av boligen 
som familien ikke kan betjene selv blir på litt under 5,5 millioner. 

109,5 x 49 700 = 5 442 000  Boligbyggelaget investeringsbehov
for restareal

TILFREDSSTILLENDE

Med 139,5 m2, fem soverom og tilgang på felleslokaler er størrelsen på 
boligen tilstrekkelig i henhold til grenseverdier for både Oslo og Eurostat. 
Løsningen gjør det mulig for familien å bli i nabolaget med mulighet for 
sparing i egen bolig og sosial mobilitet ved økt inntekt.

Gitt at det lykkes å selge en del boliger til markedspris, så kan det være 
mulig å tilby noen større familier boliger som er over de relevante 
grenseverdiene for trangboddhet.

Dersom boligbyggelagets finansiering betales ned over 50 år i stedet 
for 30 vil dette redusere investeringsbehovet for Boligbygglaget med 
omtrent 10 prosent i dette eksempelet. Det vil ikke utgjøre noen forskjell 
i boligkostnaden for familien. Men de vil øke andelen av boligen som 
betjenes gjennom eie til leie fra 30 til 41 m2. 

En lengre nedbetalingstid vil på den måten både øke familiens formue 
ved å øke arealet de betaler ned på, og potensielt gi boligbyggelaget 
muligheten til å inngå flere slike avtaler. 

BOLIGKOSTNAD MED 50 ÅRS NEDBETALING FOR BOLIGBYGGELAGETS 
FINANSIERING

Da det vil innebære en relativt stor investeringskostnad for 
boligbyggelaget ser vi også på 50 års nedbetaling av boligbyggelagets 
finansiering.

   15 150 Disponibel boligkostnad
-    6 278 Felleskostnad 
=   9 232 Disponibelt til husleie

For å finne hvor mange m2 familien har råd til å inngå leie til avtale 
for, deler vi beløpet de har disponibelt til husleie på 226 kr som er 
kostnadsdekkende leie per m2, basert på 50  års nedbetalingstid for 
boligbyggelagets lån.

 9 232 / 226 = 41 m2 familien har mulighet til å betjene

   139,5 m2 Bolig
-    41   m2  Areal familien kan betjene
=  98,5 m2 Restareal

Boligbyggelagets investeringsbehov for å finansiere restarealet blir på 
noe under fem millioner ved 50 års nedbetaling av boligbyggelagets 
finansiering. 

98,5 x 49 700 = 4 895 000 Investeringbehov

LØSNINGSFORSLAG 1.

STOR FAMILIELEILIGHET 139,5 M2 :
DELT LEIE TIL EIE AVTALE 

VURDERING
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LITE TILFREDSSTILLENDE

Dersom boligbyggelaget ikke har mulighet til å dekke investeringsbehovet 
i det første eksempelet, er dette et rimeligere alternativ.

Familien vil være trangbodd både i henhold til nasjonale og Oslo sine 
arealbaserte grenseverdier. I henhold til Eurostat sin definisjon som er 
basert på antall rom vil familien være trangbodd dersom de største barna 
er ulike kjønn.

Med knappe 13 m2 per person vil heller ikke fellesrom være nok til 
å kompensere for familiens trangboddhet. Løsningen er derfor lite 
tilfredsstillende. 

Selv om løsningen ikke er tilfredsstillende kan den gjøre det mulig for 
familien å bli i nabolaget med mulighet for sparing i egen bolig og sosial 
mobilitet ved økt inntekt.

Også her ser vi at løpetiden på finansieringen utgjør en forskjell både for 
familiens areal og boligbyggelagets investering.

Dette er samme modellen som i det første eksempelet. Men fordi det var 
et relativt stort investeringsbehov for boligbyggelaget, ser vi på hvordan 
dette slår ut for en mindre bolig.

BOLIGKOSTNAD VED 30 ÅRS NEDBETALING FOR BOLIGBYGGELAGETS 
FINANSIERING

   15 150 Disponibel boligkostnad
-    4 942 Felleskostnad 93,25 x 53
= 10 208 Disponibelt til husleie

For å finne hvor mange m2 familien har mulighet til å betjene deler vi det 
beløpet de har disponibelt til husleie på kostnadsdekkende leie per m2.
 
10 208 / 267 = 38 m2 Areal familien kan betjene

    93,25 m2 Bolig
-   38      m2 Areal familien kan betjene
= 55,25 m2 Restareal

Boligbyggelagets investeringsbehov for å finansiere restaerealet blir på ca. 
2,75 millioner. 

55,25 x 49 700 = 2 746 000 Investeringsbehov

BOLIGKOSTNAD VED 50 ÅRS NEDBETALING FOR BOLIGBYGGELAGETS 
FINANSIERING

   15 150 Disponibel boligkostnad
-    4 196 Felleskostnad 
= 10 954 Disponibelt til husleie

For å finne hvor mange m2 familien har mulighet til å betjene deler vi det 
beløpet de har disponibelt til husleie på kostnadsdekkende leie per m2.

10 954 / 226 = 48 m2 Areal familien kan betjene

   93,25 m2 Bolig
-  48      m2 Areal familien kan betjene
= 45,25 m2 Restareal

Boligbyggelagets investeringsbehov for å finansiere restarealet blir på ca. 
2,25 millioner. 

45,25 x 49 700 = 2 249 000 Investeringbehov

LØSNINGSFORSLAG 2.

FAMILIELEILIGHET 93,25 M2

LEIE TIL EIE

VURDERING
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C
ENSLIG SYKEPLEIER MED BARN

En voksen og ett barn

Leier bolig.

Brutto inntekt_________ 575 000 kr
Egenkapital___________ 0 kr

Sykepleieren har vært et mye brukt eksempel de siste årene takket være 
sykepleierindeksen, utarbeidet av Eiendom Norge, som viser hvor stor 
andel av boligene i et boligmarked en fast ansatt sykepleier i full stilling 
kan kjøpe.

Sykepleieren, eller egentlig sykepleierstudenten, i dette eksempelet er 
ferdig utdannet om kort tid og har fått fast jobb som hen kan begynne 
i straks  utdanningen er avsluttet. Hen bor i dag med ett barn i en 
studentbolig for familier på Tøyen.

Hen har bodd i studenbolig på Tøyen helt siden hen fikk omsorgsansvaret 
for barnet. Barnet er ofte hos den andre forelderen i helgene, da hen bor i 
en annen bydel og det er upraktisk å være der i ukedagene med tanke på 
skole. Barnet går i andre klasse på Tøyen skole og trives veldig godt både 
på skole og i nabolaget. Barnet har mange venner i nabolaget og deltar i 
orkesteret og flere aktiviteter i det lokale idrettslaget.

For en enslig person med ett barn er behovet en bolig på minimum 40 
eller 50 m2 for å komme over Oslo kommune og SSB sine grenseverdier 
for trangboddhet. I henhold til Eurostat sin definisjon må boligen ha 
minimum tre rom for at familien ikke skal være trangbodd. Vi ser derfor i 
dette eksempelet på en treroms bolig på 54.5 m2

INNTEKT OG BETJENINGSEVNE

Dersom vi legger til grunn at sykepleieren har en skattesats på 25 prosent 
vil hen ha en årlig netto inntekt på 431 250 som gir en månedlig netto 
inntekt på 36 000.

      575 000 Brutto årlig inntekt
-     143 750 25 % skatt
=    431 250 Netto årlig inntekt

431 250 / 12 = 36 000  Månedlig disponibel inntekt 

Vi bruker Oslo Met sin kalkulator for referansebudsjett. Når vi legger inn 
et person mellom 31 og 50 år med en inntekt på 575 000 kr og ett barn på 
6 -9 år med fulltid i SFO Får vi en samlet månedlig forbrukskostnad på 15 
433 kr.

Som i Eiendom Norge sin beregning for sykepleierindeksen legger vi til 
grunn at sykepleieren har et studielån på 200 000 kr. Lånekassen sin 
studielånskalkulator viser at dette gir et månedlig avdrag på 1 280 kr.

   36 000 Månedlig disponibel inntekt
- 15 433 Forbrukskostnad
-   1 280 Studielån
= 19 287 Disponibel boligkostnad
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DELVIS TILFREDSSTILLENDE

Den lille familien vil ha nok plass med tanke på m2. Likevel er strukturen i 
bygningen slik at ett av soverommene må være integrert i stue og kjøkken. 
Uten to fullverdige soverom vil de være trangbodde i henhold til Eurostat 
sin definisjon. 

Familien har også en knapp økonomisk margin etter at beregnede faste 
kostnader er dekket. De har en noe bedre margin dersom boligbyggelaget 
har en nedbetalingstid på 50 år for sin finansiering.

Selv om løsningen bare er delvis tilfredsstillende er det likevel en mulighet 
til å komme inn på boligmarkedet og spare formue i boligen. 

TILFREDSSTILLENDE

Også i dette eksempelet vil den lille familien ha nok plass med tanke på 
m2. De vil ha hvert sitt soverom og er heller ikke trangbodde i henhold til 
Eurostat sine kriterier.

De har også en liten buffer på 1366 etter faste kostnader.

Dette er en tilfredsstillende løsning så lenge familien ønsker å bo 
kollektivt.

Sykepleieren kjøper en 2-roms bolig til 54,6 m2 til kostnadsdekkende pris. 

LÅNEKOSTNAD

49 700 x 54,6 = 2 714 000  Kostnadsdekkende pris for bolig på 54,6 m2

15 916,- månedlig avdrag på privat lån

BOLIGKOSTNAD VED 30 ÅRS NEDBETALING FOR BOLIGBYGGELAGETS 
FINANSIERING

   19 287 Disponibel boligkostnad
-  15 916 Lånekostnad
-    2 894 Felleskostnad (54,6 m2 x 53)
=      477 Resultat 

BOLIGKOSTNAD VED 50 ÅRS NEDBETALING FOR BOLIGBYGGELAGETS 
FINANSIERING

   19 287 Disponibel boligkostnad
-  15 916 Lånekostnad
-    2 457 Felleskostnad (54,6 m2 x 45)
=      914 Resultat

I denne løsningen kjøper sykepleieren en andel med to soverom i en bolig 
på 182,5 m2 til kostnadsdekkende pris. 

Kollektivet på 182,5 m2 har 7 soverom.
Familien har behov for to soverom, ett til forelderen og et til barnet.
For enkelhets skyld sier vi at et rom utgjør en av sju like andeler av 
boligen.

182,5 m2 / 7 x 2 = 52 m2 Familiens andel med to soverom 

LÅNEKOSTNAD

49 700 x 54,6 = 2 584 000  Kostnadsdekkende pris for andel på 52 m2

15 165,- månedlig avdrag på privat lån

BOLIGKOSTNAD VED 30 ÅRS NEDBETALING FOR BOLIGBYGGELAGETS 
FINANSIERING

   19 287 Disponibel boligkostnad
-  15 165 Lånekostnad
-    2 756 Felleskostnad (52 m2 x 53)
=   1 366 Resultat 

LØSNINGSFORSLAG 1.

KJØPER 2-ROMS 54,6 M2

TIL KOSTNADSDEKKENDE PRIS

LØSNINGSFORSLAG 2.

KJØPER 2 AV 7 DELER AV
KOLLEKTIV 182,5 M2 
TIL KOSTNADSDEKKENDE PRIS

VURDERING VURDERING
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D

Unge personer er en egen målgruppe i dette konseptforslaget da det er en 
gruppe hvor det er mange som har en utilfredsstillende bosituasjon.

Den unge personen i dette eksempelet er 20 år og har vokst opp i en 
kommunal bolig på Tøyen. 

Personen har stort sett bodd hjemme, men har i perioder også hatt 
kontakt med politi og barnevern. Kontakten med politi og barnevern har 
i hovedsak belaget seg på en del fravær fra skole og opphold utendørs i 
nabolaget med en adferd som enkelte har oppfattet som støyende. 

Personen har et godt forhold til familien sin og har ikke vært utsatt for 
omsorgssvikt hjemmefra.

Personen har gjennom innsats fra bydelen og lokale sosiale entreprenører 
fått hjelp til å skaffe seg en liten deltidsjobb. 

Personen jobber 2 - 3 dager i uken, og ønsker å bruke en del tid på å ta 
opp fag fra videregående.

UNG UETABLERT

En ung voksen

Leier bolig.

Brutto inntekt_________ 150 000,- kr
Egenkapital___________ 0,- kr

INNTEKT OG BETJENINGSEVNE

Dersom vi legger til grunn at den unge personen har en skattesats på 12,5 
prosent på grunn av lav inntekt vil personen ha en årlig netto inntekt på 
131 250 kr som gir en månedlig netto inntekt på omtrent 11 000 kr.

      150 000 Brutto årlig inntekt
-       18 750 12,5% skatt
=    131 250 Netto årlig inntekt

131 250 / 12 = 11 000  Månedlig disponibel inntekt

I henhold til Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad har 
en enslig person behov for 6 450 kr i livsopphold. Med 11 000 i månedlig 
inntekt gir dette 4 550 kr igjen til å betjene boligkostnad. 

  11 000 Netto månedlig inntekt
-   6 450 Livsopphold
=  4 550 Disponibelt for bokostnad

Med kun 4 550 kr disponibelt for boligkostnad vil det være vanskelig for 
personen å betjene en egen bolig. For personer i denne aldersgruppen og 
med denne inntekten kan det sies å være tilfredsstillende å ha et eget rom 
i et kollektiv. 

For denne personen anser vi at en leie, eller leie-til-eie avtale er det beste 
alternativet. Vi legge til grunn at en leie-til-eie avtale utløser bostøtte på 
samme måte som en ren leieavtale eller nedbetaling av eget boliglån.

Løsningsforslagene for denne personen baserer seg derfor på leie, eller 
leie-til-eie. Kostnaden er den samme uavhengig av type avtale.

Vi har brukt bostøttekalkulatoren på Husbanken sin hjemmeside til å 
beregne bostøtten.
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DELVIS TILFREDSSTILLENDE / TILFREDSSTILLENDE

Ved 30 års nedbetaling for boligbyggelagets finansiering er løsningen 
delvis tilfredsstillende da restbeløpet etter betalt boligkostnad er 
for lite. Selv om kostnader til livsopphold er trukket fra, er dette et 
minimumsbeløp og det vil være nødvendig for noe ekstra for utgifter som 
kommer i tillegg til det grunnleggnde livsoppholdet.

Med 50 års nedbetaling kan restbeløpet sies å være tilfredsstillende.

IKKE TILFREDSSTILLENDE / TILFREDSSTILLENDE

Som i det forrige løsningsforslaget er løsningen ved 30 års nedbetaling 
for boligbyggelagets finansiering ikke tilfredsstillende da restbeløpet etter 
at husleie er betalt er negativt. Med 50 års nedbetaling er restbeløpet 
på nesten tusen kroner,  noe som gjør at løsningen kan sies å være 
tilfredsstillende.

I dette forslaget leier person et rom i et kollektiv på 182,5 m2 med sju 
soverom.

182,5 / 7 = 26 m2 Andel av boligen som personen betaler leie for 

BOLIGKOSTNAD VED 30 ÅRS NEDBETALING NEDBETALING FOR 
BOLIGBYGGELAGETS FINANSIERING

   4 550 Disponibelt til boligkostnad
+ 4 078 Bostøtte
-  6 942 26 m2 x 267 Husleie  
- 1 378 26 m2 x   53  Felleskostnad
=  308 Restbeløp etter betalt husleie

BOLIGKOSTNAD VED 50 ÅRS NEDBETALING NEDBETALING FOR 
BOLIGBYGGELAGETS FINANSIERING

   4 550 Disponibelt til boligkostnad
+ 4 012 Bostøtte
-  5 876 26 m2 x 226 Husleie  
- 1 170 26 m2 x   45  Felleskostnad  
= 1 516 Restbeløp etter betalt husleie

I dette forslaget leier personen et rom i et kollektiv på 139 m2 med fem 
soverom.

139 / 5  = 28 m2 Andel av boligen som personen betaler leie for.

BOLIGKOSTNAD VED 30 ÅRS NEDBETALING NEDBETALING FOR 
BOLIGBYGGELAGETS FINANSIERING

   4 550 Disponibelt til boligkostnad
+ 4 078 Bostøtte
-  7 476 28 m2 x 267 Husleie  
-  1 484 28 m2 x 53 Felleskostnad    
=  - 332 Restbeløp etter betalt husleie

BOLIGKOSTNAD VED 50 ÅRS NEDBETALING NEDBETALING FOR 
BOLIGBYGGELAGETS FINANSIERING

   4 550 Disponibelt til boligkostnad
+ 4 012 Bostøtte
-  6 328 28 m2 x 226 Husleie  
- 1  260  26 m2 x 45  Felleskostnad 4 550 Disponibelt for bokostnad
=    974 Restbeløp etter betalt husleie

LØSNINGSFORSLAG 1.

LEIE TIL EIE 1 AV 7 DELER AV 
GENERASJONSBOLIG / KOLLEKTIV 182,5 M2 

LØSNINGSFORSLAG 2.

LEIE TIL EIE 1 AV 5 DELER AV KOLLEKTIV 139 M2 

VURDERING VURDERING
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ENSLIG PERSON / PAR

En voksen eller et par uten barn

Leier bolig

Brutto inntekt_________ 650 000 kr
Egenkapital___________ 600 000 kr

E

Person med fast jobb og god inntekt. Bor alene i leid bolig på Tøyen. 
Ønsker å kjøpe. Med inntekt på 650 000 kr og 600 000 kr i egenkapital 
kan personen få et lån på inntil 3 250 000 kr som tilsvarer fem ganger 
inntekten.

I dette eksemplet ser vi på en enslig person. Eksemplet kan også brukes 
for et par uten barn. Dersom det er et par beregnes livsoppholdet til 
17 940 kr, omtrent 7 500 kr mere per måned enn for en enslig person. 
 
En årlig inntekt på 760 000 kr til sammen for et par vil gi omtrent samme 
månedlige disponible boligkostnad som i dette eksemplet.

Personen kommer ikke fra Oslo, men flyttet hit etter videregående. 
Personen er fast ansatt i en godt betalt jobb.

Personen har bodd i kollektiv og leide boliger på ulike steder i byen i over 
ti år. De siste årene har personen bodd på Tøyen og dette er det første 
stedet i Oslo hen føler seg hjemme. Personen liker godt å bruke de ulike 
stedene på Tøyen Torg. Noen ganger setter hen seg på biblioteket bare for 
å se på folkelivet da det kan bli litt kjedelig og ensomt alene hjemme.

Personen liker særlig godt det mangfoldige ved Tøyen som er noe helt 
annet enn den lille bygda der personen vokste opp. Selv om personen ikke 
kjenner veldig mange, så oppleves det likevel som et nabolag med stadig 
flere kjente fjes. 

Personen har en del fritid som hen har tenkt på at hen kunne brukt 
til frivillig innsats i nabolaget, men har ikke helt funnet ut av hvilke 
muligheter som finnes.

Etter å ha spart opp 600 000 kroner kan personen kjøpe seg en bolig til 
fire millioner. Personer ønsker å kjøpe på Tøyen. Hen har forstått at Tøyen 
boligbyggelag er et litt spesielt prosjekt. Og at det i Hagegata 30 ikke bare 
vil være mulig å få seg en bolig, men at det også vil gi muligheter til å bli 
kjent med flere folk og engasjere seg med frivillig innsats.

INNTEKT OG BETJENINGSEVNE

Dersom vi legger til grunn at personen har en skattesats på 25 prosent 
vil personen ha en årlig netto inntekt på 487 500 kr som gir en månedlig 
netto inntekt på omtrent 41 000 kr.

      650 000 Brutto årlig inntekt
-     162 500 25 % skatt
=    487 500 Netto årlig inntekt

487 500 / 12 = 41 000  Månedlig disponibel inntekt

I henhold til Oslo Met sitt referansebudsjett har en enslig person behov 
for omtrent 10 400 kr til forbruk i måneden. Litt mindre dersom det er 
en kvinne og litt mere dersom det er en mann. Med 41 000 kr i månedlig 
inntekt gir dette 30 600 kr igjen til å betjene boligkostnad. 

   41 000 Netto månedlig inntekt
- 10 400 Livsopphold
= 30 600 Disponibelt for boligkostnad
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TILFREDSSTILLENDE

Personen eller paret kjøper en bolig på 40,4 m2 og har god økonomisk 
margin etter å ha dekket forbruk og boligkostnad. De er over 
grenseverdiene for trangboddhet.

TILFREDSSTILLENDE

Personen eller paret vil ha et eget rom i et lite kollektiv og romslig 
økonomi etter å ha dekket boligkostnaden i dette eksempelet. De er over 
grenseverdiene for trangboddhet.

Personen eller paret kjøper en studioleilighet på 40,4 m2 til markedspris.

LÅNEKOSTNAD

78 300 x 40,4 = 3 163 000  Markedspris for bolig på 40,4 m2

   3 163 000 Markedspris for bolig på 40,4 m2 
-     600 000 Egenkapital
= 2 563 000 Lånebehov 

15 000 månedlig avdrag på privat lån

BOLIGKOSTNAD

   30 600 Disponibel boligkostnad
-  15 000 Lånekostnad
-    2 141 Felleskostnad (40,4 m2 x 53)
= 13 359 Resultat 

DIFFERANSE MARKEDSPRIS OG KOSTNADSDEKKENDE

Dersom personen eller paret kjøper boligen til markedspris vil dette 
utgjøre en differanse 1 155 000 kr som overskudd på den konkrete 
boligen for Tøyen boligbyggelag.

    Markedspris
    3 163 000 Markedspris (40,4 x 78 300)
-   2 008 000 Kostnadsdekkende pris (40,4 x 49 700)
=  1 155 000 Differanse

Personen eller paret kjøper en del av et kollektiv på 139 m2 fordelt på tre 
enheter.

En enhet tilsvarer 46,33 m2.

193 m2 / 3 =  46,33 m2 En enhet

LÅNEKOSTNAD

78 300 x 46,44 = 3 636 000  Markedspris for bolig på 46,44 m2

   3 636 000 Markedspris 
-     600 000 Egenkapital
= 3 036 000 Lånebehov 

19 692 månedlige avdrag på privat lån

BOLIGKOSTNAD

   30 600 Disponibel boligkostnad
-  19 692 Lånekostnad
-    2 461 Felleskostnad (46,44 m2 x 53) 
=  8 447 Resultat 

DIFFERANSE MARKEDSPRIS OG KOSTNADSDEKKENDE

Dersom personen eller paret kjøper en andel av boligen på 46,44 m2 til 
markedspris vil dette utgjøre en differanse på 1 328 000 kr som overskudd 
på den konkrete boligen for Tøyen boligbyggelag.

   3 636 000 Markedspris (46,44 x 78 300) 
-  2 308 000 Kostnadsdekkende pris (46,44 x 49 700)  
= 1 328 000 Differanse 

LØSNINGSFORSLAG 1.

KJØPER STUDIO 40,4 M2

TIL MARKEDSPRIS

LØSNINGSFORSLAG 2.

KJØPER 1 AV 3 DELER AV KOLLEKTIV 139 M2

VURDERING VURDERING
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TILFREDSSTILLENDE

Personen eller paret vil ha et eget rom i et stort kollektiv og en romslig 
økonomi etter å ha dekket boligkostnaden i dette eksempelet. De vil være 
under grenseverdien for trangboddhet for Oslo, men dette kan sies å 
kompenseres for ved tilgang på fellesareal.

Personen eller paret kjøper en av elleve deler i den store byboligen på 345 
m2. Personen eller paret har bare behov for ett soverom. For enkelhets 
skyld sier vi at et rom utgjør en av elleve like andeler av boligen.

345 m2 / 11 x 1 = 31 m2 Andel av boligen

LÅNEKOSTNAD

78 300 x 31 = 2 427 000  Markedspris for bolig på 31 m2

   2 427 000 Markedspris 
-     600 000 Egenkapital
= 1 827 000 Lånebehov 

10 730 månedlige avdrag på lån 2 427 000 med 5 prosent rente
og nedbetaling over 25 år

BOLIGKOSTNAD

   30 600 Disponibel boligkostnad
-  10 730 Lånekostnad
-    1 643 Felleskostnad (31 m2 x 53) 
= 18 227 Resultat 

DIFFERANSE MARKEDSPRIS OG KOSTNADSDEKKENDE

Dersom personen eller paret kjøper en andel av boligen på 31 m2 til 
markedspris vil dette utgjøre en differanse på 886 000 som overskudd på 
den konkrete boligen for Tøyen boligbyggelag.

   2 427 000 Markedspris (31 x 78 300)  
-  1 541 000 Kostnadsdekkende (31 x 49 700)  
=    886 000 Differanse 

LØSNINGSFORSLAG 3.

KJØPER 1 AV 11 DELER AV
BYBOLIG 345 M2

VURDERING
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REALISERING OG GJENNOMFØRING      

^
Illustrasjon fra Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald (Gemeinnützige 
Bauvereinigungen, Wien, Østerrike) sin presentasjon på Tøyen boligfestival 2020

Tøyen boligbyggelag ser mange eksempler i Europa på at mindre beboer- 
og nabolagsdrevne boliginitiativ får tilgang på eiendom og tomt gjennom 
konkurranser som har med flere kriterier enn kun pris.

I Wien i Østerrike har de standardiserte konkurranser der tilbydere i 
tillegg til pris konkurrerer på sosial bærekraft, arkitektur og økologi. Vi ser 
også hvordan man i England har politiske og økonomiske program for å 
støtte Community Land Trusts (Community housing fund), og hvordan 
boligprosjekter startet av innbyggere og nabolag, som f.eks. Spreefeld i 
Berlin og Kalkbreite i Zurich, får avtaler og samarbeid med sine respektive 
lokale myndigheter om tilgang på eiendom, som igjen muliggjør tilgang på 
finansiering.  

I Oslo og Norge virker dette vanskeligere å få til og ofte er 
statsstøttereglene brukt som begrunnelse for hvorfor det er vanskelig. 

Statsstøttereglene, regelverket  på  statsstøtteområdet, er opprinnelig  
utarbeidet av EU, er en del av EØS-avtalen og er derfor likt over hele 
EØS-området. Når man får til samarbeid om boligutvikling med nabolag 
og innbyggere i andre europeiske byer, så er det mulig også i Norge med 
tanke på EØS-regelverket.

Det er en pågående diskusjon i EU om støtte til sosial boligutvikling og 
det som man kaller Tjenester av allmenn interesse (Services of General 
Economic Interest - SGEI).

EU Urban Agenda - Housing Partnership var en gruppe satt sammen 
av flere medlemsland i EU, byer, sivilsamfunnsorganisasjoner, 
institusjoner derav den Europeiske investeringsbanken, og eksperter og 
ekspertgrupper deriblant URBACT som Oslo er en del av. I 2017 lagde de 
en rapport der de så på reguleringer og offentlig støtte til bolig i EU.

STATSTØTTEREGLER OG EØS
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" The aim of the EU Urban 
Agenda Housing Partnership is to 
provide guidance how to make 
state support available for social 
and/or affordable housing, in 
line with the EU state aid rules, 
through different schemes, 
including the SGEI decision."

---
Guidance Paper on EU regulation & public support for housing
(EU Urban Agenda - Housing Partnership, 2017)

Målet til gruppen var å tilby veiledning for hvordan man kan gjøre 
offentlig støtte tilgjengelig for sosial og rimelig boligutvikling gjennom 
ulike tilnærminger i tråd med statsstøttereglene, inkludert avgjørelser 
vedrørende tjenester av allmenn interesse.

De viser blant annet til en rettsavgjørelse omtalt som Altmark-dommen. 
Basert på Altmark-dommen er støtte til tjenester av allmenn interesse ikke 
berørt av statsstøttereglene dersom fire kriterier er oppfylt.

1. Tiltakene som får støtte må ha en faktisk og tydelig definert 
forpliktelse til å yte en allmennyttig tjeneste.

2. Kriteriene for å beregne støtten må være etablert på forhånd på 
en objektiv og gjennomsiktig måte.

3. Støtten kan ikke overskride det som er nødvendig for å 
dekke ytelsen av de faktiske forpliktelsene, hensyntatt en saklig 
lønnsomhet.

4. Dersom støtten ikke er gitt på bakgrunn av en konkurranse, skal 
den beregnes ut fra en analyse av den normale kostnaden for en 
tilsvarende ytelse drevet på en god måte*.

   

Rapporten presenterer også relevante erfaringer og rettspraksis som 
har muliggjort støtte til sosial boligutvikling innenfor rammene av 
statsstøttereglene gitt enkelte kriterier, blant andre:

- Når sosiale boliger er koblet opp mot en definert økonomisk 
vanskeligstilt målgruppe, inkludert en margin for å sikre sosial miks;

- Støtte til sosial boligbygging i leverkårsutsatte (disadvantaged) 
urbane områder for å utvikle disse områdene og motvirke forverring 
av sosiale problemer*.

Tøyen boligbyggelag ønsker med denne gjennomgangen å synliggjøre 
at handlingsrommet for å legge til rette for og støtte boligutvikling med 
et sosialt formål er større enn hva man kan få inntrykk av i den norske 
debatten og politiske praksisen. 

Det er derfor et behov i prosjekteringen av forprosjektet for å utrede 
hvordan dette kan gjennomføres i en norsk kontekst generelt, og for 
Hagegata 30 spesielt.

En mulighet er å se på om og hvordan innovasjonspartnerskap som 
offentlig anskaffelse kan gi et rammeverk for avtaler som åpne for en slik 
type samarbeid og støtte.

Det er også behov for bedre forståelse av kommunens handlingsrom 
for avhending av eiendom for boligsosiale formål i henhold til både 
statsstøttereglene og kommunens egen instruks for salg av fast eiendom.

*
Compensation for services 
of general economic 
interest: some thoughts 
on the Altmark ruling, 
Competition Policy 
Newsletter, 2004  (Vår 
oversettelse)
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Tøyen boligbyggelag (TBBL) har i dette konseptforslaget diskutert en 
rekke problemstillinger som bør tas videre i forprosjektet for Hagegata 30. 
Problemstillingene angår ikke bare Hagegata 30, men er også relevante 
for arbeidet med å utvikle en tredje boligsektor i Oslo som sådan.

For at konseptforslaget og den generelle tilnærmingen skal kunne 
realiseres er det nødvendig å etablere rammebetingelser som tar hensyn 
til offentlige innkjøpsregler og  statstøttereglene. For å forstå dette kan 
det være nyttig å se på prinsippene som er etablert gjennom Altmark-
dommen:

1. Tiltakene som får støtte må ha en faktisk og tydelig definert 
forpliktelse til å yte en allmennyttig tjeneste.

2. Kriteriene for å beregne støtten må være etablert på forhånd på en 
objektiv og gjennomsiktig måte.

3. Støtten kan ikke overskride det som er nødvendig for å dekke ytelsen 
av de faktiske forpliktelsene, hensyntatt en saklig lønnsomhet.

4. Dersom støtten ikke er gitt på bakgrunn av en konkurranse, skal 
den beregnes ut fra en analyse av den normale kostnaden for en 
tilsvarende ytelse drevet på en god måte.

Alle disse prinsippene er mulig å implementere i utviklingen av Hagegata 
30. 

Hagegata 30 kan også svare til kriteriene for at det er mulig å gi støtte til 
sosial boligbygging i tråd med Altmark-dommen:

Når sosiale boliger er koblet opp mot en definert økonomisk vanskeligstilt 
målgruppe, inkludert en margin for å sikre sosial miks.

Støtte til sosial boligbygging i leverkårsutsatte (disadvantaged) urbane 
områder for å utvikle disse områdene og motvirke forverring av sosiale 
problemer.

For å forstå muligheten til å støtte innovativ sosial boligutvikling i 
Hagegata 30 er det nyttig å se på utviklingen i tre faser: 1) støtte til 
forprosjekt, 2) støtte til byggefase og 3) salg av eiendom til underpris. 

Vi vil i dette innspillet ha mest fokus på kommende fase som er 
forprosjektet. Men vi tror samtidig det er nyttig å se hele prosjektløpet i 
sammenheng. Vi ser derfor også på behovet for støtte til byggefase og 
muligheten for salg av eiendommen til underpris.

STØTTE TIL FORPROSJEKT

TBBL ser for seg tre mulige fremgangsmåter for å gjennomføre 
forprosjektet på en måte som ivaretar den lokale forankringen: 

1. Gjennomføring av Oslo kommune i samarbeid med lokale aktører

2. Bygningsmessig rehabilitering gjennomføres av Oslo kommune, mens 
utvikling og gjennomføring av konsept gjennomføres av lokale aktører

3. Et helhetlig oppdrag gitt til lokale aktører 

1. Gjennomføring av Oslo kommune i samarbeid med lokale aktører:

For TBBL er det denne modellen som fortoner seg som mest 
hensiktsmessig. Oslo kommune har den nødvendige soliditeten og 
erfaringen som kreves av et slikt prosjekt. Mens lokale aktører kan 
ivareta den lokale forankringen. For å gjennomføre forprosjektet på 
denne måten er det nødvendig å utrede hvordan det er mulig å invitere 
lokale aktører som Tøyen boligbyggelag, Ramaas bolig, HÅP kompetanse, 
Tøyeninitiativet, Tøyen Unlimited, Tøyenakademiet, Medvirkningsgjengen 
m. fl. inn i et slikt samarbeid. 

Direkte innkjøp
En mulighet er at Tøyen boligbyggelag og evt. andre lokale aktører 
kan bidra inn i forprosjektet gjennom direkte innkjøp. I regelverket for 
offentlige anskaffelser er det en terskelverdi der innkjøp på under 1,3 
millioner kan gjøres som direkte innkjøp. 

Dette kan gjøres som en begrenset konkurranse. Kommunen kan
invitere et begrenset antall tilbydere basert på konkrete kriterier, som 
også kan inkludere lokal kunnskap og forankring. 

Regelverket åpner også for at kommunen unntaksvis kan gjøre et direkte 
innkjøp fra en bestemt aktør. 

VEIEN VIDERE                                          

INNSPILL TIL PROSJEKTERING AV FORPROSJEKT STØTTE TIL FORPROSJEKT, BYGGEFASE
OG SALG TIL UNDERPRIS
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Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig. Kun unntaksvis vil 
oppdragsgiveren derfor kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør 
uten konkurranse. Avvik fra prinsippet kan for eksempel være tillatt der 
det kun foreligger én leverandør i markedet og oppdragsgiveren kan 
anskaffe ytelsen direkte fra leverandøren*.

TBBL mener det er grunn til å vurdere om TBBL sin lokale kompetanse 
og forankring er av en slik karakter, at det kan sies at det kun er en 
leverandør i markedet som kan tilby dette.

Bagatellmessig støtte
En annen modell er at Oslo kommune gjennomfører et forprosjekt der de 
inviterer relevante lokale aktører til å delta. Slike aktører kan få økonomisk 
støtte uten at dette er et innkjøp. Støtte på inntil 200 000 euro i løpet av 
tre år regnes som bagatellmessig støtte og er unntatt statsstøttereglene. 
Det er derfor grunn til å undersøke om dette regelverket kan brukes til å gi 
støtte til lokale aktører for å delta i forprosjektet.

2. Bygningsmessig rehabilitering gjennomføres av EBY / Boligbygg, mens 
utvikling og gjennomføring av konsept gjennomføres av lokal aktør

I denne løsningen gjennomføres den bygningsmessige rehabiliteringen av 
Oslo kommune, mens en eller flere lokale aktører utvikler konseptet. Også 
her kan deltakelse fra Tøyen boligbyggelag og andre lokale aktører kunne 
gjøres som direkte innkjøp eller bagatellmessig støtte.

3. Som et helhetlig oppdrag gitt til en lokal aktør 

TBBL har enda ikke gjennomført sitt første byggeprosjekt. Det virker 
derfor noe avskrekkende å skulle ta på seg et slikt oppdrag. Samtidig er 
boligbyggelaget etablert nettopp for å gjennomføre faktisk boligutvikling. 
Et prosjekt må være det første. TBBL vil derfor være interessert i å ta på 
seg et slikt oppdrag, enten alene eller i samarbeid med andre aktører.

Det bør også for dette formålet undersøkes om det er mulig å 
gjennomføre forprosjektet som et direkte innkjøp under terskelverdien på 
1,3 millioner.

Innovativt partnerskap
En annen tilnærming kan være gjennom et innovativt partnerskap som 
har følgende kjennetegn:

- Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester 
som per i dag ikke finnes på markedet.
- Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling.
- Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører.
- Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
- Etter hver fase kan oppdragsgiver, på bakgrunn av de avtalte 
delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet.

Det første punktet er det som avgjør om en anskaffelse kvalifiserer til 
å kunne gjennomføres som et innovativt partnerskap. TBBL mener at 
som en pilot for tredje boligsektor, som skal utforme nye produkter på 
boligmarkedet, kan forprosjekt og utvikling av Hagegata 30 organiseres på 
en måte som kvalifiserer som et innovativt partnerskap. 

STØTTE TIL BYGGEFASE

TBBL har ingen egenkapital og det vil heller ikke være noen 
inntjening i prosjektet før det er ferdigstilt. Det er derfor behov for en 
mellomfinansiering av byggefasen. I konseptforslaget er fullfinansiering 
med husbanklån brukt som beregningsgrunnlag. Det er ikke gitt at dette 
vil være den endelige finansieringsmodellen. Det vil i forprosjektet være 
mulig å utvikle en mer sammensatt modell for finansiering. Det er likevel 
naturlig å se for seg at Husbanken vil ha en rolle også i den endelige 
finansieringsmodellen.   
 
Husbanken tilbyr normalt sett ikke byggelån. Lånet utløses ved 
ferdigstillelse. Det bør derfor utredes som en del av forprosjektet om det 
er mulig for kommunen å tilby støtte til mellomfinansiering, i form av 
kommunale garantier eller et gunstig lån, uten å komme i konflikt med 
statsstøttereglene og annet relevant regelverk.

SALG AV EIENDOMMEN TIL UNDERPRIS

TBBL sitt konseptforslag tar sikte på at beboerne skal forvalte og drifte 
Hagegata 30 på samme måte som i et borettslag. Det trenger ikke være 
gjennom overtakelse av eiendommen. Det kan også være en leieavtale 
eller en annen form for samarbeid med Oslo kommune. Den konkrete 
modellen må utvikles gjennom forprosjektet Dersom kommunen ønsker 
å avhende eiendommen til en lokal og sosial aktør som TBBL er det 
nødvendig å utrede om det er mulig å selge eiendommen til underpris til 
en konkret aktør for å ivareta boligsosiale hensyn.

SOSIALE INNKJØP

EU kommisjonen ga 26. mai ut Buying Social - a guide to taking account 
of social considerations in public procurement (2nd edition) (European 
Comission, 2021). Her viser de hvordan det offentlige kan ta sosiale 
hensyn i anskaffelser. De ser også på bolig og er en relevant kilde for å 
forstå mulighetsrommet for å ta boligsosiale hensyn i offentlige innkjøp.

PROSJEKTERING AV FORPROSJEKTET

TBBL mener det mest hensiktsmessige er en modell der Oslo kommune 
samarbeider med lokale aktører i forprosjektet. Denne gjennomgangen 
viser at det bør være mulig å organisere og finansiere en slik deltakelse 
gjennom direkte innkjøp, bagatellmessig støtte, innovativt partnerskap 
eller sosiale innkjøp.

I tillegg til det man vanligvis utrederer i et forprosjekt, bør et forprosjekt, 
for Hagegata 30 som en pilot for en tredje boligsektor, utrede hvordan det 
er mulig å gi støtte til byggefasen og avhende eiendommen til underpris 
innenfor statsstøttereglene og annet relevant regelverk.

Forprosjektet bør også utforske hvordan en pilot i Hageata 30 kan 
inkludere omkringliggende kommunale gårder som Kolstadgata 7 og 
Gruegata 15, for å skape bedre muligheter for sosial mobilitet og en sosial 
miks som ivaretar dagens beboere i nabolaget.

*
Nærings- og 
fiskeridepartementet, 
https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/veileder-offentlige-
anskaffelser/id2581234/sec11 
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Hagegata 30 fra Tøyen Torg
Foto: TBBL, 2019
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Senterposisjon: 263893.66, 6649373.34
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 18.10.2020

PLANINNSYN PBE                                  231/157 (gårds-/bruksnr)
Bydel: Gamle Oslo - 0653 Oslo
Beregnet areal for valgt teig: 2250m²

TYPE:
Grunneiendom

TINGLYST:
Ja

SEKSJONERT:
Ja. Eiendommen er delt
i to eierseksjoner:

0301-231/157/0/1 
Samleseksjon næring

0301-231/157/0/2 
Samleseksjon bolig

UNDER SAMMENSLÅING:
Nei

GRUNNFORURENSNING:
Ja

FESTEGRUNNER:
Nei

KULTURMINNE:
Nei

ADRESSER: 51

Hagegata 30-H0101 0301-231/157/0/1

Hagegata 30-H0202 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0203 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0204 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0205 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0206 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0207 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0208 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0209 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0210 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0301 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0302 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0303 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0304 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0305 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0306 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0307 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0308 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0309 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0310 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0401 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0402 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0403 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0404 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0405 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0406 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0407 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0408 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0409 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0410 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0501 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0502 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0503 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0504 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0505 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0506 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0507 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0508 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0509 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0510 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0601 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0602 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0603 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0604 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0605 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0606 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0607 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0608 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0609 0301-231/157/0/2

Hagegata 30-H0610 0301-231/157/0/2

BYGNINGER: 4

Bygningsnr.  Type  Status  Sefrak1 Fredet Næringsgruppe   Bygningsendring
80716176  143 - Stort frittliggende

  boligbygg på 5 etg.

  el. mer  Tatt i bruk  Nei Nei Omsetning og drift av fast eiendom 

80716176-1    Rammetillatelse Nei Nei Varehandel, reparasjon av motorvogner  Ombygging

80767234  181 - Garasjeuthus

  anneks til bolig Tatt i bruk  Nei Nei Annet som ikke er næring 

81314918  999  Tatt i bruk  Nei Nei

1 - SEFRAK = “Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg”

KILDE: PLAN- OG BYGNINGSETATEN OSLO KOMMUNE PLANINNSYN
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” Hagegata 28 og 30 utgjør en del av et større 
byplangrep som var karakteristisk for sin tid og i 
individuelle arkitektoniske kvaliteter. Med sin struktur 
og knutepunkttilknytning var det fremtidsrettet 
byplangrep med inspirasjon fra Sverige og 
Storbritannia. Tøyen sentrum er ett av de få sentrene 
i Oslo som ikke er overbygget, hvilket gir det en særlig 
høy status som bevaringsobjekt. Tøyen sentrum 
utgjør i dag et enhetlig, representativt og godt bevart 
kulturmiljø fra 1966-1980, men med visse variasjoner 
i de forskjellige bygningsvolumene. Materialbruken er 
enhetlig i tegl og betong med detaljer i bronse som er 
typisk for den tiden det er oppført i. Tøyen sentrum 
utgjør en viktig brikke for å kunne forstå Oslos 
byutvikling i perioden 1966-1980. Hagegata 28 og 30 
er det eneste bolighuset med direkte tilknytning til det 
sentrale torget.
     ”

1
Skråbilde av Tøyentorg og Hagegata 30.
Kilde: Gule Sider, 2019

KULTURMINNESØK                            

LAGT INN AV:
Byantikvaren i Oslo

KATEGORI:
Bebyggelse-infrastruktur

VERNESTATUS:
Kommunalt listeført

DATERING:
1975

OPPRINNELIG FUNKSJON:
Handel

ART:
Handelsanlegg

ENKELTMINNEART:
Forretningsbygg

KULTURMINNE ID:
169910

ARKITEKT:
F.S. Platou

KILDE: KULTURMINNESOK.NO

Hagegata 28 og 30 -
Tøyen torg / Handelsanlegg

” Tøyen sentrum har bakgrunn i den 
omfattende saneringsplanen på øvre del av Tøyen. 
Bygningsmassen ble oppført i tilknytning til den 
nyetablerte T-banestasjonen, Tøyen, som åpnet 
i 1966. Planen for Tøyen sentrum kom som et 
resultat av generalplanen av 1960. Målsetningen 
for generalplanen fra 1960 var å sonelegge enkelte 
strøjk og kvartaler for spesiell anvendelse. Sentrum 
skulle i hovedsak forbeholdes forretningsvirksomhet 
og kontorer, mens området rundt var tiltenkt høyt 
utnyttede boligkvartaler. Tøyen sentrums kjerne skulle 
utelukkende forbeholdes myke trafikanter.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Bygningen har 
næringslokaler i 1. etasje og leiligheter fra 2. til 
6. etasje. På hver langside ligger to rader med 
horisontale balkonger med forkant i korrugerte 
plater i lys ferskenfarge. En rad balkonger ligger 
på bygningens sørvestre kortside. Langsidenes 
fasader har platebånd over og under vindusfelt. Noe 
utskiftning av originale vindusdetaljer i tilknytning 
til næringslokalene i 1. etasje. Ingen gjenværende 
originale skilter.
     ”
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―
av Martin Tosterud

BILDER 2017                                        
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POLITISKE SAKER                                

Den politiske fortellingen om Hagegata 30 som pilot for boligsosiale 
løsninger kan sies å ha startet med Tøyen - Munch avtalen. Avtalen har to 
deler. En som sier at Lambda i Bjørvika vedtas som konsept for det nye 
Munch-museet og en del med en rekke tiltak på Tøyen som kompensasjon 
for at man mister Munchmuseet. Et av disse tiltakene var å omgjøre 
Hagegata 30 til studentboliger.

Hagegata 30 var på dette tidspunktet kommunale boliger. Bakgrunnen for 
punktet om Hagegata 30 (og 31) var en forståelse av at konsentrasjonen 
av kommunale boliger på Tøyen i seg selv utgjorde en utfordring for 
det bomiljøet i nabolaget. Dette var til en viss grad også forankret blant 
engasjerte beboere som ga innspill til hva som skulle til for å løfte Tøyen.

Sak 178 Nytt Munch-museum med Stenersenmuseets samlinger - 
Byrådssak 43 av 07.03.2013

13. Byrådet bes legge til rette for at Hagegata 30 kan omgjøres til 
studentboliger, og Hagegata 31 seksjoneres og selges med mulighet for 
beboere til å kjøpe egen leilighet. Det sees på muligheten for at beboere i 
Hagegata 30 gis mulighet til å kjøpe leilighet i Hagegata 31. Beboere som 
ønsker det, skal gis veiledning til å søke Husbanken om startlån. 
Det tilstrebes at beboere ikke flyttes mot sin vilje.

Vedtaket om studentboliger viste seg vanskelig å gjennomføre da 
Studentsamskipnaden ikke anså blokken som hensiktsmessig for 
deres behov. I tillegg var det en økende forståelse i nabolaget av at 
studentboliger ikke ville møte det konkrete lokale boligbehovet som til 
en stor grad handler om å skape stabilitet i et område der en tredjedel av 
befolkningen flytter hvert år. 

Et annet, og mere positivt, politisk utgangspunkt for Hagegata 30 som pilot 
kom i 2016 da Bydelsutvalget for Bydel Gamle Oslo fattet et vedtak om at 
bydelen skal bli en pilot for utprøving av boligsosiale løsninger.

 

Vedtak 97/2016 i Bydelsutvalget for Bydel Gamle Oslo

Det finnes flere boligsosiale løsninger enn kommunale boliger. Bydel Gamle 
Oslo ønsker derfor i første omgang en studie, levert av prosjektkontoret 
for områdeløft, av 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. 



137136

Lokalbefolkningen skal i studien høres i forhold til boligbehov og -ønsker, 
og det bes om å se til modeller brukt i andre land. Subsidiekostnader, 
mulige partnerskapsløsninger og ulike finansieringsløsninger ved de ulike 
boligsosiale modellene bør skisseres. Det ønskes en beskrivelse av hva som 
har vært prøvd ut og hatt gode effekter andre steder, og en anbefaling på hva 
som bør prøves.

Dette vedtaket resulterte i studien Pilotbydel for boligsosiale løsninger 
(Bydel Gamle Oslo, 2017) der Hagegata 30 var en av de foreslåtte pilotene.

Et annet tiltak som kom av Tøyen - Munch avtalen var etableringen av 
Områdeløft Tøyen. I tilknytning til områdeløftet ble Tøyenrådet etablert 
som et  innbyggerråd som kunne gi innspill til bydelsutvalget i Gamle Oslo 
i saker som angikk Tøyen. 

Tøyenrådet fulgte opp pilotforslaget fra Pilotbydel for gode boligsosiale 
løsninger og løftet det opp til politisk behandling. 

 
Tøyenrådet sak 3/17 Hagegata 30 som pilot for nye innovative og sosialt 
bærekraftige boformer

Tøyenrådet ønsker at Hagegata 30 benyttes som pilot for nye innovative og 
sosialt bærekraftige boformer, som svarer til bydelens behov for et variert 
boligtilbud. Vi ser i dag at mange engasjerte naboer ikke finner ny bolig på 
Tøyen når leie-/ studieforhold opphører. Ofte er dette foreldre med barn og 
tilhørende vennenettverk på Tøyen skole. Slik mister vi viktige ressurser for 
nabolaget, og nærmiljøet destabiliseres.

Dette ble raskt fulgt opp av Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo som i BU- 
sak 32/2017 fattet følgende vedtak:

Bydelsutvalget sak 32/2017 Hagegata 30

BU ber om at bystyrevedtak om Hagegata 30 på Tøyen torg omgjøres slik at 
bygget kan bli en pilot for nye innovative boformer som svarer til bydelens 
behov for et variert boligtilbud.

Dette vedtaket gjorde at saken ble løftet opp til bystyret som opphevet 
punktet fra Munch - Tøyen avtalen om å omgjøre Hagegata 30 til 
studentboliger.

Sak 192 Hagegata 30 -Vedtakspunkter i bystyresak 178/13 nytt 
Munch-museum med Stenersenmuseets samlinger og 282/14 kjøp av 
boligportefølje - Byrådssak 111 av 23.05.2017

Bystyret har i bystyresak 178/13 Nytt Munch-museum med Stenersenmuseets 
samlinger og 282/14 Kjøp av boligportefølje fattet vedtak om Hagegata 30. 
Vedtakspunktene omhandler at det legges til rette for at Hagegata 30 skal 
brukes til studentboliger og at bygget selges. 

Kommunen var i dialog med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) om salg av 
Hagegata 30, men dette førte ikke fram. Tøyenrådet og bydelsutvalget i Bydel 
Gamle Oslo har i vedtak uttalt at de ønsker at gjeldende vedtak om å benytte 
Hagegata 30 til studentboliger oppheves. 

Byrådet foreslår at det utredes alternativer for fremtidig bruk av Hagegata 30. 
Samtidig foreslås det at dagens vedtak for Hagegata 30 oppheves.

Finanskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter dette er bystyrets 
vedtak:

1.Vedtakspunkt 13 i sak 178/13 oppheves.  
2.Vedtakspunkt 4 i sak 282/14 så langt det gjelder salg av Hagegata 30 
oppheves.
3.Det utredes alternative muligheter for fremtidig bruk av Hagegata 30.

Til tross for positiv oppfølging av saken fra både bydelsutvalget og 
bystyret uttrykker Tøyenrådet bekymring for at intensjonen om sosialt 
bærekraftige boformer og bydelens behov for et variert boligtilbud ikke 
blir fulgt opp og ber derfor om et medvirkningsmøtet der det forventede 
forslaget fra bystyret blir presentert sammen med løsninger fra andre 
aktører som jobber med Hagegata 30. 

Tøyenrådet Sak 42/17 – Oppfølgingssak Hagegata 30

Bakgrunn for saken: Tøyenrådet er takknemlig for at vedtaket om 
studentboliger ble opphevet. Men vi frykter at intensjonen om sosialt 
bærekraftige boformer og bydelens behov for et variert boligtilbud 
forsvinner på veien fra vedtak til realisering. Vi ser allerede at sakens sosiale 
perspektiver blir mindre synlig i vedtaket fra Tøyenrådet via Bydelsutvalget til 
Byrådet. Og mener at det må vektlegges at både Tøyenrådets og BU i Gamle 
Oslo sine vedtak blir vist til i saksframlegget. 

Tøyenrådet er svært opptatt av å ivareta formålet bak Tøyenrådets 
opprinnelig fremming av denne saken, nemlig at Hagegata 30 må brukes til å 
møte det lokale boligbehovet, med et særlig fokus på foreldre med barn som 
er i ferd med å bli presset ut av området. 

Innstilling: Tøyenrådet ber Programkontoret for områdeløft invitere til og 
gjennomføre et åpent møte for Hagegata 30. Møtet skal ha som formål å 
presentere forslaget fra Byrådet vedrørende Hagegata 30, kombinert med 
å invitere ulike aktører som jobber med løsninger for Hagegata 30 til å 
presentere sine løsninger. Møtet bør legge til rette for at byårdsavdelingen 
selv kan presentere sitt forslag og deltakelse fra nabolag, bydelsutvalg og 
bystyret,slik at både forslaget fra byrådet, og de ulike innspillene til løsninger, 
kan diskuteres sammen med beslutningstakere og nærmiljø tilstede. 

Tøyenrådets behandling: De som er til stede fra Tøyenrådet stilte seg bak 
innstillingen.
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Møtet som Tøyenrådet ba om ble ikke gjennomført. I ettertid er 
Tøyenrådet lagt ned og medvirkningsfunksjonen er overført til 
innbyggerrepresentasjon i Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen.

Byrådet fremmet i 2018 en konkretisering av planene for Hagegata 30 i 
Byrådssak 67/18 Hagegata 30 - boliger for fremtiden, presentert for og tatt 
til orientering av bystyret 25.09.2019.

Byrådssak 67/18 Hagegata 30 - boliger for fremtiden

Byrådet mener at boligene i Hagegata 30, ut fra bl.a. prinsippet om spredning 
av kommunale boliger, ikke kun bør benyttes til kommunale boliger til 
vanskeligstilte.

Byrådet anbefaler likevel at en andel av boligene brukes som kommunale 
utleieboliger til vanskeligstilte for å imøtekomme deler av bydelens behov for 
boliger til denne gruppen.

Byrådet ønsker at Hagegata 30 blir et botilbud som favner en bredere 
målgruppe enn hva det kommunale utleietilbudet vanligvis gjør.
Ett alternativ er å se på muligheten for å leie ut noen av boligene på det 
private leiemarked. I den forbindelse kan det også sees på å leie ut til en ikke-
kommersiell aktør etter en konkurranse.

Selv om Hagegata 30 har sine helt klare utfordringer, foreslår byrådet at i 
tillegg til utleieboliger, bør det ses på muligheten for å legge til rette for at det 
i fremtiden blir en kombinasjon av leie- og eieboliger i Hagegata 30.

Når det gjelder boligene som eventuelt selges, mener byrådet at det er 
hensiktsmessig å avtale en forkjøpsrett for kommunen, slik at kommunen får 
mulighet til å vurdere om boliger skal kjøpes tilbake og på nytt benyttes som 
utleieboliger.

Ved eventuelt fremtidig salg av boliger som først har vært leieboliger, mener 
byrådet at leietaker bør få tilbud om å kjøpe boligen

Byrådet vil igangsette en konseptvalgsutredning som vil ta utgangspunkt i 
foreslåtte altemativ. Det skal i prosjektet legges til rette for at det i fremtiden 
blir mulighet for en kombinasjon av leieboliger og eieboliger i Hagegata 30. 
Byrådet mener for øvrig at det er hensiktsmessig å se på mulighetene i 
bygget for sosiale soner for å legge til rette for en god interaksjon for mellom 
fremtidige beboere i Hagegata 30.

Hagegate 30 er også spesifikt omtalt som pilotforslag i saksgrunnlaget for 
Oslo kommunes satsning på en tredje boligsektor; byrådssak 145/19 Nye 
veier til egen bolig vedtatt i bystyret i møtet 26.02.2020 sak 47.

Byrådssak 145/19 Nye veier til egen bolig

Pilot 3: Kombinerte kommunale boligtilbud i Hagegata 30

Byrådet gikk i behandlingen av byrådssak 67/18 “Hagegata 30 — boliger 
for fremtiden” inn for å gjøre en konseptvalgutredning om bruk av den 
kommunale eiendommen til ulike boligformål, som legger til rette for at det i 
fremtiden kan bli en kombinasjon av leie- og eieboliger i Hagegata 30.

Byrådet vil sette i gang en pilot som legger opp til en kombinasjon av 
etablererboliger, jfr. pilot 2, utleieboliger for vanskeligstilte og utleieboliger 
for andre målgrupper. En slik kombinasjon gjør det lettere for kommunen å 
oppnå en mer blandet beboersammensetning ved bosetting av vanskeligstilte 
grupper. 

En slik kombinert modell vil også kunne være en plattform for utprøving av 
andre og nye virkemidler, som feks. leie-til-eie. Kombinasjonen av boligtilbud 
vil også gi flere trinn i overgangen fra kommunal bolig til kjøp av egen bolig, 
og på den måten gjøre overgangen mer realistisk for flere.

Etter at saken har vært gjennom politiske prosesser i over tre år behandler 
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo saken på ny der de uttrykker skuffelse 
over manglende progresjon i saken.

BU-sak 58/20 Boligsosiale utfordringer i Bydel Gamle Oslo

5. Bydelsutvalget er svært skuffet over manglende progresjon for 
rehabilitering og igangsettelse av det boligsosiale pilotprosjektet i Hagegata 
30. Bydelsutvalget ber om fortgang i arbeidet og om en tilbakemelding på 
forventet tidslinje for prosjektet.

6. Bydelsutvalget ber byrådet sikre at Hagegata 30 treffer det lokale 
boligbehovet gjennom god medvirkning og forankring i det lokale miljøet.

I tillegg til de politiske vedtakene er Hagegata 30 også omtalt i 
Programplan for områdeløft Bydel Gamle Oslo 2021.

Bydelsutvalget vedtok i BU-sak 58/20 å be om en fortgang for 
rehabilitering og igangsettelse av det boligsosiale pilotprosjektet Hagegata 
30, en tilbakemelding om forventet tidslinje og sikre god medvirkning og 
forankring i lokalmiljøet for å treffe det lokale boligbehovet. 

Hvis det kommer et initiativ om videreutvikling av Hagegata 30, er det 
naturlig at bydelen bidrar.
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Byrådssak 111/17 
 

 
 
HAGEGATA 30 - VEDTAKSPUNKTER I BYSTYRESAK 178/13 NYTT MUNCH-
MUSEUM MED STENERSENMUSEETS SAMLINGER OG 282/14 KJØP AV 
BOLIGPORTEFØLJE  
 
Sammendrag:  
Hagegata 30 er et bygg bestående av boliger og næringslokaler. Boligene forvaltes av 
Boligbygg Oslo KF. Næringslokalene i første etasje og i underetasjen eies av private aktører. 
Bygget, da særlig fasade og balkonger, har stort behov for rehabilitering.  
 
Bystyret har i bystyresak 178/13 Nytt Munch-museum med Stenersenmuseets samlinger og 
282/14 Kjøp av boligportefølje fattet vedtak om Hagegata 30. Vedtakspunktene omhandler at 
det legges til rette for at Hagegata 30 skal brukes til studentboliger og at bygget selges.  
 
Kommunen var i dialog med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) om salg av Hagegata 30, men 
dette førte ikke fram. Tøyenrådet og bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo har i vedtak uttalt at 
de ønsker at gjeldende vedtak om å benytte Hagegata 30 til studentboliger oppheves.  
 
Byrådet foreslår at det utredes alternativer for fremtidig bruk av Hagegata 30. Samtidig 
foreslås det at dagens vedtak for Hagegata 30 oppheves. 
 
Saksfremstilling: 
 
Bakgrunn 
I bystyresak 178/13 Nytt Munch-museum med Stenersenmuseets samlinger ble det fattet flere 
vedtakspunkter på boligfeltet. For boliger på Tøyen ble det i vedtakspunkt 13 inntatt følgende 
ordlyd:  
 
«Byrådet bes legge til rette for at Hagegata 30 kan omgjøres til studentboliger, og Hagegata 
31 seksjoneres og selges med mulighet for beboere til å kjøpe egen leilighet (…).»  
 
I bystyresak 282/14 Kjøp av boligportefølje ble det i vedtakspunkt 3 vedtatt at det skulle 
selges kommunale boliger i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. I vedtakspunkt 4 
ble salg av kommunale boliger i Bydel Gamle Oslo spesifisert. Her står det:  
 
«Antall kommunalt disponerte boliger i Bydel Gamle Oslo til vanskeligstilte, skal 
reduseres med netto 100 i tillegg til nedsalg av Hagegata 30 og 31.» 
 
Saken gjelder alternativer til studentboliger i Hagegata 30. Byrådet vil i det følgende drøfte to 
alternativer og samtidig behovet for å oppheve gjeldende vedtakspunkter.   
 
Om bygget  
Hagegata 30 består av næringslokaler i første etasje og 50 ett- til fireroms boliger i 2. til 6. 
etasje. Næringslokalene eies av private aktører og Boligbygg Oslo KF forvalter boligene. Alle 
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boligene står tomme og det er behov for betydelig rehabilitering og oppgradering av bygget, 
spesielt fasade og balkonger.  
 
Om eierforhold 
I notat 17/2016 til byutviklingskomiteen svarte byråden for næring og eierskap på spørsmål 
om salg av Hagegata 30. Byråden gjorde rede for eierforhold i Hagegata 28-30. Her fremgår 
det bl.a. at i grunnboka er Boligbygg Oslo KF sin eierandel i de 50 boligene i Hagegata 30 
registrert som en evigvarende eksklusiv og omsettelig bruksrett. Bruksretten ble tinglyst i 
1977.  
 
Videre vises det til at det har pågått en prosess for å rydde opp i eiendomsforholdene og 
konvertere Boligbygg Oslo KF sin eksklusive bruksrett til en eiendomsrett i en 
matrikkelenhet. Dette er nødvendig for å kunne tilrettelegge for salg av eiendommen. Det ble 
videre vist til at det av ulike årsaker var en krevende prosess. Det ble så opplyst at når 
eiendomsforholdene er innført i matrikkelen kan søknad om seksjonering behandles av Plan- 
og bygningsetaten. Per i dag foreligger det ikke endelig seksjonering av bygget.  
 
Utfordringer knyttet til gjeldende vedtak for Hagegata 30 

1. Salg til bruk for studentboliger  
Kommunens dialog om salg til SiO førte ikke frem da SiO ikke kunne imøtekomme 
markedspris for bygget.  
 
Det er stilt privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H), Guri Melby (V) og Eirik Lunde (Krf) av 
17.10.2016 om salg av Hagegata 30 til SiO. Dette lyder:  
 
«Hagegata 30 selges til SiO som ledd i å fremme den økonomiske utvikling på Tøyen og til 
en pris som ikke blir høyere enn det statlige pristaket pr. enhet tilsier.» 
 
Mulighet for direktesalg til SiO til en lavere pris enn markedspris er undersøkt. En slik 
fremgangsmåte er vurdert å medføre juridiske utfordringer knyttet til konkurranseregler og 
EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte.  
 

2. Bygging av studentboliger i egenregi 
Boligbygg Oslo KF har utarbeidet en rapport om ombygging av Hagegata 30 til 
studentboliger i egenregi. Det er i rapporten presentert to prosjekter for studentboliger på hhv. 
144 og 189 hybler. Usikkerhetsanalysen viser en forventet prosjektkostnad P50 på kr 192,5 
mill. og P85 på kr 209,4 mill. for 189 hybler, mens forventet prosjektkostnad for 144 hybler 
er P50 på kr 175,1 mill. og kr 190,5 mill. Ifølge rapporten fra Boligbygg Oslo KF vil det være 
behov mer enn 50 % kommunalt tilskudd for at prosjektet skal bli lønnsomt for dem. Det er i 
beregningen lagt til grunn en lånetid på 40 år med 4,0 % nominell rente. Videre er kostnader 
til forvaltning, drift og vedlikehold satt til kr 750 per kvm og verdien på eksisterende bygg 
satt til kr 76,6 mill.  
 

3. Bydelens innspill til fremtidig bruk av Hagegata 30 
Tøyenrådet og bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo har uttalt at de ønsker at gjeldende vedtak 
om å benytte Hagegata 30 til studentboliger oppheves. Tøyenrådet vedtok den 08.02.2017 i 
sak 3/17 følgende:  
 
«Tøyenrådet ønsker at Hagegata 30 benyttes som pilot for nye innovative og sosialt 
bærekraftige boformer, som svarer til bydelens behov for et variert boligtilbud. Vi ser i dag at 
mange engasjerte naboer ikke finner ny bolig på Tøyen når leie-/ studieforhold opphører. Ofte 
er dette foreldre med barn og tilhørende vennenettverk på Tøyen skole. Slik mister vi viktige 
ressurser for nabolaget, og nærmiljøet destabiliseres. Hagegata 30 står i dag tom. Bystyret har 
tidligere vedtatt å benytte bygningen til studentboliger. I ettertid er det imidlertid blitt klart at 
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SiO ikke ønsker dette, og vi tror heller ikke at flere studentboliger vil virke stabiliserende for 
nærmiljøet. Vi mener at vedtaket bør gjøres om, slik at Hagegata 30 kan åpnes mot de 
spennende muligheter som finnes for sosialt bærekraftige boformer. Dette tror vi vil ha den 
beste gevinsten for nabolaget på lang sikt. En endring i bystyrets vedtak må gjøres raskest 
mulig.» 
 
Dette ble fulgt opp av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo som i møte den 16.02.2017 i BU-
sak 32/2017 fattet følgende vedtak:  
 
«BU ber om at bystyrevedtak om Hagegata 30 på Tøyen torg omgjøres slik at bygget kan bli 
en pilot for nye innovative boformer som svarer til bydelens behov for et variert boligtilbud. 
BU har bestilt en studie om ulike boformer som vil kunne bli aktuelle som pilot på Tøyen og 
andre steder i Bydel Gamle Oslo. Denne vil behandles i BU ved ferdigstillelse.»  
 
Andre utfordringer 
Som nevnt ovenfor gjenstår det arbeid med eiendomsforhold og seksjonering. Denne 
utfordringen gjelder ved salg til både studentboliger og andre formål.  
 
Behov for endringer i gjeldende vedtakspunkter om Hagegata 30 
Vedtakspunkt 13 i sak 178/13 er veldig konkret om formålet for Hagegata 30 og det er lite 
rom for tolkning for alternativ bruk av eiendommen. Videre foreligger det et vedtak om salg 
av bygget i vedtakspunkt 4 i sak 282/14. Innhold og ordlyd i gjeldende vedtak gjør at disse 
vedtakspunktene må oppheves for å kunne åpne for alternative løsninger for bygget. Dette vil 
sees på nærmere nedenfor, hvor ulike alternativer til studentboliger i Hagegata 30 drøftes. 
 
Hagegata 30 – Forslag til alternativer til studentboliger i Hagegata 30  
En av målsetningene er å øke stabilitet blant beboere på Tøyen og ta aktivt bruk av 
boligsosiale virkemidler for å bidra til sosial utjevning. Basert på denne målsetningen anses 
det hensiktsmessig å se på alternativer hvor kommunen beholder helt eller delvis eierskap for 
eiendommen. Følgende alternativer er da aktuelt å utrede:  
 

1. Bygget beholdes i sin helhet i kommunal eie og for utleie 
Her kan det utredes hvilke muligheter det er for et utleieprosjekt for mixed-housing, hvor for 
eksempel beboere er eldre og unge, eller eldre og barnefamilier eller unge og flyktninger. 
Ideen blir da å legge til rette for å skape et bomiljø hvor beboerne tar del og bistår i 
hverandres hverdagsliv. Avhengig av type beboersammensetning må det sees på om det bør 
gjøres noe med leilighetssammensetningen som i dag består av 50 boliger, hvorav halvparten 
er ett- og toromsboliger og halvparten er familieboliger (tre- og fireroms boliger). Det kan 
også være aktuelt å benytte enkelte av arealene til aktivitetsrom for beboerne. Videre kan det 
utredes om det kan stilles vilkår for «sosialt arbeid og integrering» mot gunstige leievilkår. 
 

2.  Salg av enkeltboliger etter to prinsipper + utleie av enkelte boliger 
Her beholdes dagens sammensetning av boenheter, evt. med små endringer som deling eller 
sammenslåing av enkelte boliger. Dette alternativet innebærer at deler av boligmassen selges 
til enkeltpersoner til fastpris basert på markedspris. Det vil kunne være mulig å gi konkrete 
målgrupper fortrinnsrett til å kjøpe boligen, for eksempel personer som tilhører Tøyen 
skolekrets eller har fått startlån og evt. tilskudd til kjøp av bolig fra Bydel Gamle Oslo. 
Videre holdes en andel boliger av til leie til eie-prosjekt, hvor beboer kan få mulighet til å 
kjøpe boligen innen en viss periode. De resterende boligene holdes av til rene utleieboliger i 
kommunal regi. Det kan her vurderes om disse boligene skal forbeholdes konkrete 
målgrupper.  Ved at det utredes muligheter for salg til visse målgrupper vil ulike varianter av 
mixed-housing også ivaretas i denne modellen. Fordelen med å selge en del av leilighetene er 
å kunne bidra til stabilitet for den enkelte og for beboersammensetning på Tøyen. 
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Skisserte alternativer tilsier at bruken av Hagegata 30 får et annet formål enn rene 
studentboliger. Ut fra innholdet i alternativene og innkommet innspill fra Bydel Gamle Oslo, 
bør vedtakspunkt 13 i bystyresak 178/13 oppheves. Siden bygget nå står tomt kan hele 
vedtakspunktet oppheves. Videre bør vedtakspunkt 4 i bystyresak 282/14 oppheves så langt 
det gjelder omtalen av nedsalg av Hagegata 30. Riktig nok innebærer alternativ nr. 2 salg av 
en del av boligene, men siden kommunen her vil beholde delvis eierskap i bygget, vil dette 
ikke være i tråd med vedtakspunkt 4.  
 
Byrådets vurdering 
Én av målsetningene med Tøyen-løftet er å skape et stabilt bomiljø på Tøyen med en 
boligsosial profil og aktiv bruk av boligsosiale virkemidler for å bidra til sosial utjevning. 
Byrådet mener derfor at det i utgangspunktet ikke er ønskelig med salg av hele bygget til én 
aktør eller legge ut alle boenhetene enkeltvis til salgs. Videre mener byrådet at det bør foretas 
utredning av de juridiske og praktiske sidene av de ovennevnte alternativene. I tillegg må det 
foretas kostnads- og inntektsanalyser for alternativene. Byrådet mener videre at også bydelens 
innspill og behov må vektlegges. Når det foreligger en ferdig utredning vil det fremmes en ny 
sak til bystyret med konkret forslag om fremtidig bruk av Hagegata 30.  
 
Byrådet foreslår ut fra dette at vedtakspunkt 13 i bystyresak 178/13 og vedtakspunkt 4 i 
bystyresak 282/14 oppheves.  
  
Lover og regelverk, tidligere vedtak 
Byrådssak 43/13, bystyrets vedtak av 05.06.2013, sak 178, byrådssak 87/14 og bystyrets 
vedtak av 22.10.2014, sak 282.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Felles for alternativene er at kommunen må gjøre en investering i rehabilitering og 
istandsettelse av bygget. Byggets første etasje eies av andre enn kommunen, med 
næringslokaler som er i bruk. Rehabiliteringsarbeid som påvirker drift i disse lokalene vil 
kunne medføre erstatningskostnader for kommunen. Når det gjelder inntekter fra boligene, vil 
det variere fra kun innleieinntekter, til delvis leieinntekter og delvis salgsinntekter.  
 
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Vedtakspunkt 13 i sak 178/13 oppheves.   
2. Vedtakspunkt 4 i sak 282/14 så langt det gjelder salg av Hagegata 30 oppheves.  
3. Det utredes alternative muligheter for fremtidig bruk av Hagegata 30.  

 
 
 
Byrådet, den  
 
 
Raymond Johansen                                                                           Inga Marte Thorkildsen 
 
 
Vedlegg tilgjengelig på Internett: Ingen  
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen  
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Sak 47 Nye veier til egen bolig - Byrådssak 145 av 23.05.2019 
 
Sendt til byrådet 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møtet 26.02.2020 sak 47 
 
 
FORSLAG: 
 
Forslag fremmet i utvalget: 
 
Anne Haabeth Rygg på vegne av H fremmet følgende alternative forslag:  
 
Mål 1: 
Flere har mulighet til å kjøpe egen bolig 
-  Strategi 1a: Tilrettelegge for smidige planprosesser, for å sørge for at regulert 

boligmasse møter behovet i befolkningsveksten 
- Strategi 1b: Jobbe for å bedre finansieringsordninger som muliggjør at flere med 

 langvarige boligfinansieringsproblemer kan kjøpe en egnet bolig – husholdninger med 
 barn skal prioriteres 

- Strategi 1c: Endre leilighetsnormen slik at det gjør det mulig å bygge mindre boliger i  
indre by 

- Strategi 1d: Kommunen skal gå inn i utbyggingsprosjekt i områder med lavt prisnivå, 
og garantere kjøp av en gitt andel, for å tilby i en leie til eie-ordning 

- Strategi 1e: Avvikle eiendomsskatten  
 
Mål 2:  
Økt stabilitet og forutsigbarhet i leiemarkedet 
- Strategi 2a: Tilrettelegge for etablering av flere studentboliger 
- 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 
- Strategi 2d: Avvikle eiendomsskatten 
 
 
Anne Haabeth Rygg på vegne av H, Britt Fossum på vegne av FNB og Tommy Skjervold på 
vegne av F fremmet følgende forslag:  
 
Vi viser til forkjøpssaken i Maridalsveien 128, der beboerne etter mye arbeid ikke fikk kjøpt 
hjemmene sine gjennom forkjøpsrett. Vi er kjent med at det nå er om lag 20 
forkjøpsberettigede beboere tilbake. Disse beboerne bør få en ny sjanse til å komme seg inn på 
boligmarkedet. De kommunale pilotene for leie-til-eie kan være godt egnet for disse beboerne. 
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Byrådet bes derfor inkludere disse beboerne i en pilot for en ny boligpolitikk fra leie til eie i 
bydel Sagene, dersom piloter blir vedtatt politikk. 
 
 
Forslag fremmet i bystyret: 
 
Sofia Rana på vegne av R fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
1. 
I erkjennelse av at markedsmekanismene er en hovedårsak til de høye boligprisene i Oslo, må 
Oslo kommune ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å bekjempe dette. En hovedstrategi 
skal være å benytte kommunalt eid tomtegrunn til å bygge rimelige utleieboliger av god 
kvalitet. Utbygging og utleie skal skje i offentlig regi. Leiekontraktene skal være langsiktige 
og tilgjengelig for alle befolkningsgrupper. Leieprisen skal maksimum dekke avskriving, drift 
og vedlikehold, mens infrastruktur dekkes av det kommunale fellesskapet.  
 
2.  
Bystyret ber byrådet arbeide for å øke antallet kommunalt eide utleieboliger, slik at flere av 
disse kan inngå i tredje boligsektor og samtidig bidra til mer mangfoldig, stabil og ressurssterk 
beboergruppe i de kommunale boligene. 
 
3.  
Kommunal bostøtte utvides til vanskeligstilte i private boliger og tilvisningsboliger. Utleiere 
som kan være del av dette skal prekvalifiseres basert på blant annet kvalitetskrav til bolig og 
varighet på leiekontrakt. 
 
4. 
Bygging av ny havn på Sydhavna og tilsvarende prosjekter skal ikke finansieres av tomtesalg 
(f.eks. på Filipstad), som fører til økte boligpriser. 
 
5. 
Bystyret ber byrådet utvikle en robust kommunal boligpolitikk gjennom løsninger som 
inkluderer kommunal, statlig og privat finansiering. 
 
6.  
Det opprettes et boligombud som følger opp den kommunale boligpolitikken. 
 
7. 
Bystyret ber byrådet sikre at det kommer på plass et fagmiljø som har som hovedoppgave å 
videreutvikle kommunens politikk for tredje boligsektor. Ved vurdering av plassering skal det 
vurderes om dette kan etableres ved å utvide oppgavene til Bykuben.  
 
8.  
Bystyret ber byrådet stoppe det planlagte salget av Tromsøgata 8, og utrede mulighetene for å 
etablere et byøkologisk pilotprosjekt i bygget. Bystyret informeres om utredningen på egnet 
vis. 
 
9. 
Bystyret ber byrådet arbeide for at det skal bli lettere for ikke-kommersielle aktører å 
igangsette selvbyggingsprosjekter, inkludert vurdering av om kommunen kan bidra til 
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mellomfinansiering før Husbank-lån utbetales, og ha dialog med Husbanken om hvordan 
deres ordninger kan bli bedre for denne gruppen. 
 
10. 
Bystyret ber byrådet sikre at modeller for leie til eie i pilotprosjektene har klausuler som sikrer 
at boligene ikke skal kunne selges videre til markedspris på det åpne markedet.  
 
11.  
Bystyret ber byrådet utrede mulighetene for at kommunen går inn i utbyggingsprosjekt i 
områder med lavt prisnivå, og garantere kjøp av en gitt andel, for å inkludere disse boligene i 
tredje boligsektor, for eksempel som del av en leie til eie-ordning.. 
 
12. 
Bystyret ber byrådet igangsette arbeidet med å søke om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven slik at private boligutbyggere kan pålegges å gi bidrag til sosial boligbygging 
på lik linje med bidrag til infrastruktur, og legge frem en sak for bystyret der konkrete 
prosjekter eller områder man vurderer å søke dispensasjon for presenteres.  

 
13. 
Bystyret ber byrådet sikre at boligene i pilotprosjektene tilrettelegger for god bokvalitet, blant 
annet ved å følge TEK10 for universell utforming, unngå boliger under 40 m2, og sikre at det 
er tilstrekkelig mange familieleiligheter, særlig for enslige forsørgere med små barn. 
 
 
Frode Jacobsen på vegne av A, Arne Haabeth på vegne av MDG og Arvid Ellingsen på vegne 
av SV fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Bystyret ber byrådet finne løsninger for de resterende beboerne i Maidalsveien 128, og 
dersom det ikke er funnet før pilotene som er skissert i «nye veier til egen bolig» er klare, bør 
disse tilbyes en eller annen form for fortrinnsrett». 
 
 
 
Votering: 
 
Finansutvalgets innstilling ble vedtatt mot 27 stemmer (H, V, FNB, F, KrF og Uavh) 
Hs alternative forslag 1 a ble forkastet mot 27stemmer (H, V, FNB, F, KrF og Uavh) 
Hs alternative forslag 1 b ble forkastet mot 21 stemmer (H, FNB, F, KrF og Uavh) 
Hs alternative forslag 1 c ble forkastet mot 21 stemmer (H, FNB og F) 
Hs alternative forslag 1 d ble forkastet mot 28 stemmer (H, R, V, FNB, Sp, KrF og Uavh) 
Hs alternative forslag 1 e ble forkastet mot 26 stemmer (H, V, FNB, F og uavh) 
Hs alternative forslag 2 a ble forkastet mot 29 stemmer (H, V, FNB, F, Sp, KrF og Uavh) 
Hs alternative forslag 2 b ble forkastet mot 28 stemmer (H, V, FNB, F, KrF og Uavh) 
Hs alternative forslag 2 c ble forkastet mot 24 stemmer (H, V, F, Sp og KrF) 
Hs alternative forslag 2 d ble forkastet mot 26 stemmer (H, V, FNB, F og Uavh) 
H, FNB og Fs forslag ble vedtatt mot 27 stemmer (A, MDG og SV) 
A, MDG og SVs tilleggsforslag ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V, FNB, F, Sp, KrF og Uavh) 
Rs tilleggsforslag ble forkastet mot 5 stemmer (R og Uavh) 
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Etter dette er bystyrets vedtak: 

 
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 
 
Vi viser til forkjøpssaken i Maridalsveien 128, der beboerne etter mye arbeid ikke fikk kjøpt 
hjemmene sine gjennom forkjøpsrett. Vi er kjent med at det nå er om lag 20 
forkjøpsberettigede beboere tilbake. Disse beboerne bør få en ny sjanse til å komme seg inn på 
boligmarkedet. De kommunale pilotene for leie-til-eie kan være godt egnet for disse beboerne. 
Byrådet bes derfor inkludere disse beboerne i en pilot for en ny boligpolitikk fra leie til eie i 
bydel Sagene, dersom piloter blir vedtatt politikk. 
 
Bystyret ber byrådet finne løsninger for de resterende beboerne i Maidalsveien 128, og dersom 
det ikke er funnet før pilotene som er skissert i «nye veier til egen bolig» er klare, bør disse 
tilbyes en eller annen form for fortrinnsrett. 
 
 
 
 
 
Bystyrets sekretariat, Oslo 27.02.2020 
 
 
 
Siv Songedal 
 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
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Hva er et godt hjem?

•  Trygghet - både i forhold til sted og relasjonene 
man er i  • Tilhørighet - at man opplever glede – 
øker livskvalitet  •  Voksne som er tilgjengelige  •  
Et sted man er stolt av og kan invitere hjem til  •  
Et sted man kan hvile  •  Plass til privatliv  •  Et sted 
man kan være sammen  •  Kunne føle seg trygg i 
området man bor/kjenner naboen  •  Sikkerhet - at 
man som ung ikke må flytte så mye  •  Kjærlighet 
- at det man omgir seg med er godt og vakkert  •  
At man er ønsket  •  At man er viktig i helheten  • 
Boligens utforming – tilpasset behov i familiene --

Hvordan ser et positivt fellesskap ut
for ungdom?

•  Gjøre ting sammen en til to ganger i mnd  •  
Positivt felleskap – felles aktiviteter – møteplasser 
for å dele opplevelser  •  Felleskap skapes også 
ved aktiviteter som ikke er knyttet til fysisk rom  
•  Bli kjent med naboen og få kontakter – har 
man ikke familie så har man nettverk  •  At alle 
tar vare på de som er rundt – små ord gjør dagen 
bedre – bare et smil  •  Voksne som bryr seg  •  
Holdbare forventninger - at alle tar ansvar for 
felles spilleregler  •  Storfamilie er det ikke alltid 
lett å invitere hjem til som ungdom - det vil være 
positivt for ungdom fra storfamilier med løsninger 
som gjør at man våger å invitere andre med hjem  
•  Det som holder ungdom unna trøbbel er felles 
aktiviteter og noen som bryr seg  •  Rollemodeller 
som ungdommer kan identifisere seg med  •  
Voksne eller unge voksne som kan hjelpe til når 
man sliter med å stå opp, holde avtaler etc  •  
Botrening: hvordan skal man male, stelle, plante, 
rydde, ta i mot besøk, betale regninger, bestille 
ting etc  •  Noen å ringe til når man f.eks ikke orker 
å lage middag  •  Stolthet på hvem du er  •  va er 
mine behov – bli flink til å kjenne etter og forstå 
det  •  Skape boligvaluta? – jeg kan lufte hunden 
– få noe annet tilbake --

Hva trenger man av privat?
Hva kan deles?

•  Eget rom er viktig  •  Bytte klær er mulig  •  Privat 
saker må man ha  •  Toalett og dusj liker jeg ikke å 
dele – det blir stress – tenker hele tiden at du må 
skynde deg • Dele med tre andre , ikke overstige 
fire– bad  •  Stue og kjøkken er fint å dele med 
andre  •  Jobbe med match i forkant? Konklusjon: 
Heller spilleregler for fellessonene og jobbe med 
etterlevelse av dem --

Mestrings- og arbeidsarealer
for ungdommer

•  Nyttehager – felles takterrasse – dyrking  •  
Vasking  •  Oppussing  •  Handlehjelp  •  Barnevakt  
•  Hundepasser  •  App hvor man kan legge ut 
når man er tilgjengelig for å gjøre små jobber  •  
Selvbygging kan koples til lærlinge/læringsarenaer  
• riving, snekkere, våtrom – kartlegge alle de ulike 
fagene – lage en plan for læringsarenaer --

VERKSTED DEL 1:
KOMPASS & CO.

DATO:  03.12. 32019
DELTAKERE: 3
FASILITATOR: 3
FORM:  SPØRRESKJEMA

VERKSTED H30                                    

Problemstilling

Tema i dette verksted var boligbehov for 
tallrikefamilier, der flere generasjoner bor i 
samme enehet. Hovedfokus var å finne ut hvilken 
fellesfunksjoner kan plassere i et bygg og kan 
hjelpe både med å avlaste daglig funksjoner i en 
boenhet og skape nabolagsforhold. 

Dette spesielt med tanke på tenåringer og unge 
voksne som bor sammen med familie i trange 
leiligheter, som har behov for en egen plass å 
studere, ha et privat liv og lære å bli selvstendig.

Resultat

Store familier - For store familier var det særlig to 
problemstillinger som ble trukket fram. Begge er 
særlig aktuelle på morningen.
Det er ofte trangt og vanskelig på kjøkkenet når 
det er mange som skal ha frokost og matpakke 
samtidig. Det er også en utfordring å kun ha et 
bad og toalett når det er mange som skal gjøre 
seg klar samtidig.

Fellesfunksjoner - Diskusjonen viser at det er 
stort behov for felles funksjoner. Ved bruk av 
plantegninger er disee funksjonenene skissert 
og plassert i bygget Hagegata 30. Mange 
deltakere er positive til å bo i mindre boenheter 
hvis bygget tilbyr felles funksjoner. Alle felles 
rom skal ha et tavle der folk kan booke, melde 
interesse/tilgjengelighet, elle kommunisere med 
hverandre. Det foretrekkes å bruke sin egen 
tid for å passe på arealene, enn å betale en 
vaktmester: detteg gjør at unger får oppfølging 
og tilstedeværelse av voksne.

Felles kjøkken - Det viktigste felles arealet vises 
seg å være et kommunalt kjøkken, der folk kan 
lære å lage mat, spise i selskapet og hjelpe med 
opprydding. Mange ville ha brukt kjøkkenet hver 
dag, både for seg selv og for å ha et fint sted for 
å invitere folk hjemme. Ved å ha et felles frokost 
ville mange ha følt mer motivert til å stå opp og 
ha rutiner i livet. 
Foretrukket plassering: sentralt i bygget.

Felles verksted - Verkstedet skal brukes både 
for å låne verktøy og for å kunne treffe folk 
som kan bruke dem og kan lære andre. Det 
er ønske med forskjellige separate verksted: 
sykkelverksted, grov verksted og fin verksted for 
konsentrasjonsarbeid. Foretrukket plassering: 1. 
Etasje, mest
mulig synlig.

Felles hage - Dette arelet består av økologisk 
hage med hageparseller og vinterhage, grillplass, 
pergola, oppvarmet soner til bruk i vinter, og 
oppdelig for både store fester og privat opphold. 
Foretrukket plassering: 1. Etasje eller tak.

Andre felles funksjoner - Filmerom / hvilerom 
(med muligheter til å endre til gjesterom). 
Diverse allderbasert rom. Vaskerom. SPA etasje. 
Bibliotek / kontor. 

Metode

Verkstedet starter med en introduksjon 
om prosjektet og oppgavene, og ender 
med oppsummering gruppevis i plenum.
Verksted struktureres i forskjellige oppgaver som 
danner et heletlig bilde av behovene koblet til 
tematikken som er i fokus. Hver oppgave varer 
mellom 15 og 75 minutter.

Deltakere er delt i grupper med en til to 
facilitatører per gruppe. En fasilitatør styrer 
gruppen, den andre tar notater om
diskusjonen.

Aktivititene består av:
•  Beskrivelse av nåværende boligsituasjon med 
bruk av spørreskjema  •  Gjennomgang 
av inspirasjon- eller referansebilder med 
kommentarer i form av nøkkelord på post-it  •  
Skisser / skjematisk planløsning / moodboard.
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