
D u blar nå i Norges kanskje mest 
omfattende samling av eksempler, 
og anbefallinger for boligsosiale 
løsninger. Studien er “Made 
in Tøyen” og dokumenterer at 
boligsosiale løsninger er et effektivt 

politisk virkemiddel for å oppnå sosial, økonomisk 
og miljømessig bærekraft.

Programkontoret for områdeløftene på Tøyen 
og Grønland i Bydel Gamle Oslo står bak denne 
studien. Det er ikke tilfeldig. Områdeløft handler 
om  å styrke et nabolag og å forbedre levekårene for 
dem som bor der. Tilgang på gode boliger - sammen 
med arbeids- og møteplasser  - er helt avgjørende 
for folk på Tøyen og Grønland.

Er du fra Tyskland, Storbritannia, Nederland, 
Danmark eller til og med Sverige, er deler av 
studiens innhold velkjent, ja kanskje åpenbart. 
Men innen bolig er Norge annerledeslandet. Å 
ta i bruk områderegulering til et sosialt formål, 
regulere et større område i samarbeid med 
fremtidige beboere eller ha ambisjon om et stort 
og velfungerende ikke-kommersielt leiemarked har 
lenge vært radikalt, på grensen til utopisk i Norge. 
Denne studien dokumenterer at gode boligsosiale 
løsninger er innen rekkevidde også her i landet, 
men krever en en klar visjon og konkrete mål, Nå 
er tiden innen, og Bydel Gamle Oslo bør gå i front. 

Vi anbefaler derfor følgende mål:

God lesning!

Områderegulering for Tøyen med sosial 
bærekraft som formål

Hovinbyen som referansearena for 
sosialt bærekraftig bolig- og byutvikling

Utvikling av en profesjonell ikke-
kommersiell utleiesektor

Overføre erfaringer, replikere og skalere 
resultater til Oslo og Norge forøvrig

Hovedfunnet fra arbeidet med områdeløftene 
og denne studien er likevel: For å nå målet om 
gode boligsosiale løsninger må de som arbeider 
profesjonelt eller politisk med bolig være villige 
å stille om og tenke utradisjonelt. Å lytte til 
innbyggere, sosiale entreprenører og frivillige,  
og å skape nye boligsosiale løsninger sammen med 
dem. Det er nøkkelen.
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P rogramkontoret for områdeløftene 
på Tøyen og Grønland har laget en 
studie av et politikkområde som er 
lite utforsket i Norge, men som er 
svært viktig for vår bydel.

Hovedanbefalingen fra studien er at 
Bydel Gamle Oslo bør bli en pilot på boligsosiale 
løsninger for Oslo og Norge. 

Kombinasjonen av stort lokalt behov, fleksibel 
boligmasse med mange leieboliger, områder med 
planlagt utvikling, engasjement fra innbyggerne, 
faglig interesse og politisk vilje gir i følge studien et 
godt grunnlag for å utforske og utvikle gode løsnin-
ger med byomfattende og nasjonal relevans.

Studien viser mange eksempler som inspirasjon 
for gode boligsosiale løsninger i Bydel Gamle Oslo. 
Eksemplene viser hvordan offentlige myndigheter 
jobber sammen med beboere, sivilsamfunn, sosiale 
aktører og private utviklere for å sikre at boligpro-
sjekter fører til økt deltakelse,  sosial utjevning og 
bedre stabilitet i bomiljø.

Anbefalingene i studien viser at å prøve ut boligso-
siale løsninger ikke trenger være dyrt. Ofte handler 
det mer om strategisk bruk av vedtatte midler, 
koordinert organisering på tvers, og nettverk for 
kunnskaps- og erfaringsbasert sosial innovasjon 

Studien presenterer konkrete pilotprosjekt for hen-
holdsvis Tøyen og Hovinbyen. Pilotene for Tøyen  
møter et konkret, lokalt, og dels akutt, boligbehov. 
Pilotene for Hovinbyen synliggjør muligheter for 
aktivitet og attraksjon i tidlig fase av utviklingen.

En slik studie inspirerer til handling, og vi har 
virkelig fått noe å strekke oss etter. Studien er av 
stor verdi og inspirasjon for oss i det videre arbei-
det med å legge til rette for en sosialt bærekraftig 
bosituasjon for flest mulig i bydelen.  

Takk til arbeidsgruppen, forfatterne og Områdeløft 
Tøyen for finansiering (Husbanken-midler). 

LASSE ØSTMARK
Bydelsdirektør, Bydel Gamle Oslo
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T il nå har Bydel Gamle Oslo hatt 
mange boligutfordringer, men få 
virkemidler å adressere de med. 
Bydelsutvalget tok derfor initiativ til 
en studie av hvilke alternativer som 
finnes.

Bydel Gamle Oslo har mange og komplekse boli-
gutfordringer som har tvunget fram handling. Vi 
har høy konsentrasjon av kommunale boliger, sterk 
polarisering av boligmarkedet, en galopperende 
gentrifisering som presser grupper ut av området, 
liten stabilitet i beboermassen, rekordhøy prisvekst 
på eiendom, få familieleiligheter og trangboddhet.

Et samlet bydelsutvalg har bestemt at Bydel Gamle 
Oslo skal bli en pilot på boliginnovasjon for å imøte-
komme de store strukturelle boligutfordringene.

Etter innspill fra Tøyenrådet tok undertegnede 
initiativ til at bydelen skulle gjøre en studie på 
innovative boformer som kunne passe til bydelens 
boligutfordringer. Tusen takk til arbeidsgruppen 
som har gjort et solid arbeid, og Husbanken som 
har finansiert studien gjennom Områdeløft Tøyen.

Bydel Gamle Oslo er kjent for sitt mangfold. Det 
er vår ryggrad og vårt hjerte. Mangfoldet er vår 
x-faktor som har gjort oss til det mest ettertraktede 
boområdet i landet. 

Bydelsutvalget elsker Gamle Oslo-folka, og har 
enstemmig gått inn for at bydelen fortsatt skal være 
for de mange ved å satse på boliginnovasjon. Vi har 
lyttet til befolkningen og gjort grunnarbeidet for 
at vi nå kan prøve ut modeller som kan bidra til 
å sikre mangfoldet. Vi vil være boliginnovatører, 
spydspisser, samfunnsutviklere. 

Bydel Gamle Oslo har tatt de første skritt. Vi ser 
fram til å ta i mot programkontorets anbefalinger, 
og vi håper vi at bystyret og nasjonale myndigheter 
tråkker resten av løypa med oss.

LINE OMA 
Leder av bydelsutvalget for Bydel Gamle Oslo



6
FO

RO
RD

E n stabil og forutsigbar boligsituasjon er 
grunnleggende for det meste – opp-
vekst, selvtillit og motivasjon til å en-
gasjere seg i nabolaget og i arbeidslivet. 
Når man setter i gang et områdeløft 
med mål å bidra til helhetlig, varig og 

lokalt forankret utviklingsarbeid i et område med 
særlige levekårsutfordringer, er det naturlig at bolig  
fort seiler opp som en sentral sak. 

Det var derfor en velkommen bestilling da Bydels-
utvalget i Gamle Oslo ba om en studie som ser 
nærmere på alternative og innovative løsninger på 
boligsosiale utfordringer i bydelen. En arbeidsgrup-
pe bestående av ansatte i Programkontoret for om-
rådeløftene på Tøyen og Grønland (Sarah Prosser, 
Magnus Nystrand, Marianne Holmesland), en lokal 
sosial entreprenør (Ole Pedersen med Nedenfra) og 
en lokal arkitekt (Arild Eriksen fra Eriksen Skajaa), 
har jobbet fram denne studien. En spesielt stor takk 
skal gis til Ole Pedersen for en iherdig innsats. 

Arbeidsgruppen har samlet kunnskap og meto-
dikk fra nabolaget, byen, landet og utlandet, samt 
innspill fra en ressursgruppe bestående av cirka 40 
engasjerte individer og interesserte eksperter. Resul-
tatet er en omfattende og helhetlig serie av eksem-
pler og løsninger som kan være av nytte til Bydel 
Gamle Oslo samt andre bydeler, kommuner og for 
nasjonale myndigheter. 

Noen av anbefalinger er nytenkende og radikale, 
andre er vanlig i andre land men nye i Norge, og 
andre er utprøvde i Norge men enda ikke i Bydel 
Gamle Oslo. Vi håper at de inspirerer til strakstil-
tak, videre utvikling av strukturelle og systemiske 
tiltak, og kanskje nye politiske tankemåter. Mest av 
alt håper vi at Bydel Gamle Oslo bygger på sin stolte 
historie som igangsetter av innovative boligsosiale 
løsninger. 

Mye kunnskap fins i denne bydelen – hos sosiale 
entreprenører, offentlig ansatte, sosialt ansvarlige 
private utviklere og engasjerte beboere. Det er en 
unik sammensetting i en tid når det er så tydelig at 
alternativer trengs til dagens boligproblematikk og 
økende sosiale ulikhet. En helhetlig, modig, inno-
vativ og samskapende tilnærming kan oppnå mye – 
det er bare å sette i gang: Pilotbydelen Gamle Oslo!

SARAH PROSSER, hovedansvarlig for studien.
Spesialrådgiver for sosialt entreprenørskap og innovasjon 
Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland
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 + Programkontoret for område- 
løftene Tøyen og Grønland 
koordinerer piloteringer 
av boligsosiale løsninger i 
bydelen. 

 + Helhetlig og koordinert bolig-
sosial innsats i bydelen også 
utenom områdeløftet. 

 + Formalisert kommunikasjon 
på tvers av kommunale eta-
ter, foretak og bydel. 

 + Koble offentlig innsats 
sammen med private og 
ideelle aktører, samt sosiale 
entreprenører, på det boligso-
siale arbeidet.

 + Sørge for at tomme boliger 
som Hagegata 30 og Rektor-
boligen på Tøyen skole blir 
tatt i bruk for å møte lokalt 
boligbehov. 

 + Vurdere alle forslag for for-
tetting og detaljregulering i 
henhold til lokalt boligbehov 
og sosial bærekraft. 

 + Salg av kommunale boliger 
må gjennomføres på en måte 
som ivaretar det lokale bolig-
behovet. 

 + Salg av kommunale boliger 
bør ikke bidra til forverring 
av den enkeltes bosituasjon, 
eller fortrengning av beboere 
med boligbehov.  

 + Salg av kommunale boliger 
bør stanses mens det utvikles 
løsninger som ivaretar det 
lokale boligbehovet. 

 + Sikre reell medvirkning ved 
bruk av midler for å forbedre 
bomiljø.

 + Starte arbeidet med planpro-
gram som grunnlag for en om-
råderegulering med sosial bære-
kraft som formål for Tøyen. 

 + Prosjektere boligutstilling i 
Hovinbyen. 

 + Etablere arenaer for utveks-
ling av boligsosial kunnskap 
og erfaring som konferanser, 
seminarer og verksteder. 

 + Kartlegge arealer som kan 
brukes til boligutvikling. 

 + Utrede muligheter for stra-
tegisk oppkjøp av tomt og 
eiendom. 

 + Utlyse tilvisningsavtaler for 
nye boliger i områder mellom 
Tøyen og Hovinbyen. 

 + Utvikle forsøksprosjekt med 
ikke-kommersiell utleie 
sammen med Husbanken, 
private utviklere, boligbygge-
lag og innovative aktører. 

 + Utvikle modeller for leie 
til eie som treffer de lokale 
forutsetningene. 

 + Utvikle modeller for leie til 
eie som ikke er basert på 
rentebærende lån.

STRUKTURELLE 
TILTAK

AKUTTE TILTAK PÅ KORT SIKT

ANBEFALINGER 
OPPSUMMERT
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 + Planprogram for Tøyen med 
sosial bærekraft som formål. 

 + Åpne boligutstilling i Hovin-
byen. 

 + Tilrettelegge for boligutvik-
ling som ivaretar lokale bolig-
behov på kartlagte arealer. 

 + Utføre strategiske oppkjøp 
av eiendom og boliger, og 
gjøre disse tilgjengelig for 
tiltak som ivaretar lokalt 
boligbehov. 

 + Gi lokale arbeidssøkere 
arbeidstrening, praksis og 
ansettelseren del av de bolig-
sosiale løsningene i bydelen. 

 + Legge til rette for skalering 
og replikering av forsøkspro-
sjekt med profesjonell og 
ikke-kommersiell utleie.

 +Områderegulering for 
Tøyen med sosial bære-
kraft som formål. 

 +Hovinbyen som refe-
ransearena for sosialt 
bærekraftig bolig- og 
byutvikling.  

 +Utvikling av profesjonell 
ikke-kommersiell utleie-
sektor. 

 +Overføre erfaringer, 
replikere og skalere re-
sultater til Oslo og Norge 
forøvrig.

MELLOMLANG  
SIKT

MÅLSETNINGER
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BARNA FØRST

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. 

HVA BAKGRUNN



201del 4 — PILOTPROSJEKTER del 4 — PILOTPROSJEKTER
BARN

A FØ
RST

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
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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.

HVORDAN
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Forslaget er et alternativ til 
utbyggingen av et leilighets-
kompleks som er foreslått på 
Hagegata 27. Reguleringsfor-
slaget for Hagegata 27 har vakt 
et stort negativt engasjement 
i nabolaget, og det ble levert 
inn 20 kritiske høringssvar fra 
foreldreutvalg, borettslag og 
andre aktører og privatperso-
ner i nabolaget.

Med utgangspunkt i et na-
botomtelag for Kolstadgata 7 
og Gruegata 15, kan det være 
mulig å utvikle flere boliger på 
denne eiendommen.

Dette forslaget viser hvor-
dan fortetting på Tøyen kan 
gjøres i dialog med det lokale 
boligbehovet, og på en måte 
som ivaretar sosial bærekraft i 
nabolaget.

Tøyen er allerede et svært tett 
område. Uterom, parker og 
plasser er sentralt i strategien 
for områdeløftet. En bør være 
svært restriktiv med å bygge 
ned uterom. Dette forslaget er 
derfor et alternativ til forsla-
get om leilighetskompleks på 
Hagegata 27. Begge prosjekte-
ne kan ikke realiseres da det 
samlet sett vil bety en vesentlig 
reduksjon av uterom i nabo-
laget.

Dersom dette prosjektet reali-
seres, kan Hagegata 27 utvikles 
til et grønt gatetun og erstatte 
det uterommet som blir borte. 
Dette kan bli et aktivt fellesare-
ale som åpner opp Tøyen Torg 
mot Kolstadgata, og skaper en 
helhetlig sammenheng, slik 
at det som i dag framstår som 
torgets bakside, kan bli en ny 
og trafikksikker inviterende 
forside. Studentkontoret Tøyen 
Tegnelaboratorium utredet og 
presenterte denne muligheten 
I diplomoppgaven sin.
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Beboere med tilknytning til 
Tøyen, men som ikke kommer 
inn på boligmarkedet.

Det er mange beboere på 
Tøyen som har sterk tilknyt-
ning til nabolaget gjennom 
botid, arbeid og barn på skole 
eller barnehage, men som har 
problemer med å skaffe seg en 
sikker bolig i nabolaget. Det 
kan være grunnet at de bor på 
ustabile leiekontrakter, eller at 
de gjennomgår store hendelser 
i livet som familieforøkelse 
eller samlivsbrudd.

Dette pilotprosjektet vil møte 
boligbehovet hos denne grup-
pen. Tilhørighet til nabolaget 
gjennom botid, arbeid og barn 
kan vektes i tildeling av bolig.

Den kommunale subsidiekost-
naden vil i dette tilfellet være 
overføring av byggetomt. Inves-
teringen kan sikres gjennom 
klausuler som sikrer at tomten 
blir brukt i henhold til formål. 
Og med rett til tilbakeføring 
etter en viss tid, for eksempel 
hundre år, eller hvis prosjektet 
opphører.

Ved å bygge enkelt, og la 
beboerne selv gjøre en del av 
den innvendige ferdigstillin-
gen basert på erfaringene fra 
etablererboligene i Stavanger, 
og andre lignende internasjo-
nale erfaringer, kan byggekost-
naden reduseres betraktelig. 
Ved en enkel konstruksjon kan 
byggekostnaden komme på 
under 30 000 m2. Boligene kan 
da være selvfinansierende gjen-
nom husleien samtidig som 
det vil være mulig å legge på et 
påslag som går til et fond for 
egenkapital til eget boliglån. 

Bygningene kan finansieres 
med grunnlån fra Husbanken. 
Evt. i kombinasjon med privat/
sosial investor. Det kan utvikles 
en økonomisk bærekraftig, 
innovativ, selvfinansierende 
modell for leie med sparing.

Boligene utvikles og driftes 
av nabotomtelaget. Boligene 
leies ut som ikke-kommersielle 
utleieboliger med tidsube-
grensede kontrakter, slik at 
boligen oppleves som et stabilt 
hjem med langsiktig sikker-
het, og med mulighet for leie 
til eie. Som i Kolstadgata 7 og 
Gruegata 15 settes husleien 
høyere enn kostnadsdekkende 
leie. Det overskytende beløpet 
går inn i et fond der beboerne 
sparer opp egenkapital for å 
kjøpe egen bolig. Hver enkelt 
beboer får utbetalt sin del av 
fondet ved utflytting. 

Kombinasjonen av tids-
ubegrensede kontrakter og 
muligheten til å spare opp 
egenkapital, vil sikre god 
balanse mellom stabilt bomiljø 
og gjennomstrømming av 
beboere. Ved at beboerne 
rekrutteres utenom den kom-
munale boligkøen vil det bidra 
til å etablere et variert bomiljø 
nabotomtelaget. 

HVEM HVORDAN FINANSIERING OG 
SUBSIDIEKOSTNAD
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Håkonsgate 14 og 16 er i dag 
parkeringsplass. I Boligbehov-
splan 2017 -2020, blir Håkons-
gate 14 og 16 identifisert som 
de eneste kartlagte byggeklare 
tomtene i Bydel Gamle Oslo. 
I umiddelbar nærhet til disse 
adressene ligger Håkonsgate 12 
som er en bygård som har stått 
tom lenge. 

Disse eiendommene kan utvi-
kles i sammenheng som etable-
rerboliger for unge mennesker 
med tilhørighet i bydelen.

Håkonsgate 14 og 16 er identi-
fisert som kommunal bygge-
klar tomt i Boligbehovsplanen 
2017 - 2020. Det vil være 
fornuftig både for nabolaget 
og for utviklingsprosjektet å 
utvikle disse eiendommene i 
sammenheng.

Håkonsgate 12 har stått tom 
i flere tiår. Allerede i 2003 var 
naboer i media og klaget på 
den forfalne bygningen som 
hadde stått og forfalt lenge.1 
Året etter kunne Aftenposten 
melde om en bygård i svært 

1. nrk.no/ostlandssendingen/plan--og-bygningsetaten-somler-1.355855 
2. aftenposten.no/osloby/88-utbyggere-har-fatt-mulkt-495903b.html 
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Studenter og lærlinger som 
har behov for bolig i bydelen. 

Prosjektet trenger i utgangs-
punktet ikke innebære noen 
subsidiekostnad for bydel eller 
kommune. Eventuell kost-
nad dersom man må erverve 
Håkonsgate 12, vil være en 
investeringskostnad. 

Utviklingen kan finansieres 
med grunnlån fra Husbanken. 
Evt. i kombinasjon med privat/
sosial investor. Det er potensi-

Håkonsgate 14 og 16 kan 
utvikles som et selvstendig 
prosjekt. Samtidig vil det være 
hensiktsmessig å undersøke 
muligheten for å inkludere 
Håkonsgate 12 dersom naboei-
endommene skal utvikles.

Kommunen og bydelen kan 
invitere eier av Håkonsgate 
12 inn i prosjektet, eventuelt 
med tilbud om å kjøpe ut eier, 
dersom denne ikke ønsker 
å delta. Ved inkludering av 
Håkonsgate 12 må det først 
gjøres en tilstandsrapport for 
bygningen. Dersom bygningen 
er forsvarlig å ta i bruk kan før-
ste byggetrinn være basert på 
husvoktermodellen. Lærlinger 
kan flytte inn for å ta vare på 
eiendommen, hindre ytter-
ligere forfall og gjøre enkel 
oppgradering under veiledning 
av en byggfadder. Dersom det 
ikke er mulig å ta bygningen 
i bruk, kan de lærlingene som 
skal flytte inn i boligene, utføre 
nødvendig rehabilitering til 
forsvarlig stand som bygge-
trinn en.

Med base i Håkons gate 12 kan 
det etableres en byggegruppe 
som prosjekterer bygging på 
Håkonsgate 14 og 16. Det kan 
for eksempel settes opp et pro-

sjektkontor som fellesareale i 
bygningens første etasje.

Som boliger for unge lærlinger 
kan prosjektet utvikles og drif-
tes av lærlingeorganisasjoner, 
fagforeninger som organiserer 
lærlinger, Ungbo, en sam-
menslutning av interesserte i 
byggegruppe og beboere, en 
ideell organisasjon eller i et 
samarbeid mellom flere av 
disse aktørene. 

Rehabilitering av bygningene 
og deltakelse i nybygging kan 
inngå som en del av praksisen. 
Ungdommene kan få lærlin-
geplass hos entreprenør og 
være med på å rehabilitere og 
bygge som arbeidspraksis. Eller 
de kan få et mere selvstendig 
ansvar og selv bygge under 
veiledning av byggfadder. Det 
kan også være ulike modeller i 
ulike faser av utviklingen. 

Det kan være utleieboliger i 
kombinasjon med en leie til eie 
modell, slik at beboerne har 
mulighet til å komme inn på 
boligmarkedet. En slik modell 
bør likevel sikre at boligene 
blir gjort tilgjengelige for nye 
unge beboere ved videresalg.

HVORDAN

FINANSIERING OG 
SUBSIDIEKOSTNAD

dårlig stand. Gårdeier var 
pålagt riving og ilagt mulkt.2 
Siden den gang er fasaden blitt 
rehabilitert, men gården står 
fortsatt tom.

HVEM

ale for at Husbanken, sammen 
med investor, kjøper, bydel 
og Boligbygg kan utrede en 
økonomisk bærekraftig og inn-
ovativ modell for finansiering, 
som er økonomisk bærekraftig, 
og selvfinansierende gjennom 
husleie. 
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HUSVOKTERE I 
REKTORBOLIGEN 
PÅ TØYEN SKOLE

Rektorboligen ved Tøyen 
Skole er tom og i kommunalt 
eie. Personer med tilknytning 
til skolen kan få bo der gratis 
eller rimelig, mot at de tilbyr 
sosiale tjenester til skolen.

Rektorboligen er en vernet 
bygning som har stått ledig 
siden november 2014. Bygnin-
gen er vernet på gul liste over 
prioriterte kulturminneinte-
resser. Begrunnelsen for vernet 
sier:

Formålet med vernet er å bevare 
bygningen som et eksempel på 
rektorboliger på de eldste skole-
anleggene i Oslo Bygningen har 
høy aldersverdi og utgjør en viktig 
del av et samlet historisk skolean-
legg. Vernet omfatter hovedform 
og eksteriør/fasader, og gjenvæ-
rende del av hageanlegget.

 

Bruk av bygningen ble tatt opp 
i Bydelsutvalget i mai 2016. 
Følgende ble vedatt i BU-sak 
93/2016, Rektorbolig ved Tøyen 
skole.

Rektorboligen ved Tøyen skole 
står på Eiendoms-og byforny-
elsesetatens liste over ledige 
kommunale lokaler og har vært 
ledig siden 01.11.2014.

Bydelsutvalget ønsker at bydelsdi-
rektøren:

- undersøker årsak til at bygget 

ikke benyttes

- undersøker muligheten for at 
rektorboligen kan åpnes for frivil-
lige organisasjoner og sammen-
slutninger i området via kontor 
for områdeløft Tøyen.

 

Bruk av bygningen til annet 
enn bolig vil medføre omregu-
lering. Det vil også kreve rela-
tivt dyre løsninger for univer-
sell utforming. Det vil derfor 
være rimeligst å ta bygningen i 
bruk som bolig. 
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Personer med tilknytning til 
skole.

På grunn av at bygningen 
ligger i skolegården til Tøyen 
Skole krever det at det blir tatt 
spesielle hensyn, og at bruk 
av bygningen samsvarer med 
skolens interesser. Den bør 
derfor tilbys noen som har, 
eller som kan ta, ansvar for 
sosiale funksjoner ved skolen. 
Det er viktig at beboerne har 
en livsstil som er forenlig med 
bolig i en skolegård.

Standard på bygningen og 
innredning må sjekkes. I og 
med at den var i bruk fram til 
november 2014, er det grunn 
til å tro at den er i beboelig 
stand. En del av konseptet med 
husvoktere er et beboerne har 
ansvar for innredning og inte-
riør. Det må likevel undersøkes 
om vann, el og brannsikring 
holder en tilfredsstillende og 
sikker stand. Dersom det er 
mangler på dette må det utbe-
dres. Kostnaden på dette kan 
ikke vurderes før det er gjort 
en undersøkelse av tilstanden 
på bygget. Utover dette trenger 
det ikke å innebære subsidie-
kostnader.

Et utgangspunkt for husleie 
kan være at den er kostnads-
dekkende. Det vil si at kommu-
nale avgifter, og andre kostna-
der som følger med bygningen 
blir dekt gjennom husleien. 
Eventuelle investeringskost-
nader kan regnes inn i en 
kostnadsdekkende leie. 

En stor familie, eller flere 
personer sammen i en form 
for bofellesskap leier rimelig 
mot at de tar vare på boligen 
og tilbyr sosiale tjenester for 
skolen og nabolaget som en del 
av husleien. 

Dette kan eksempelvis være at 
de holder liv i hagen, og tilbyr 
hagekurs, at de opptrer som 
vaktmester og nøkkelansvarlig 
på kvelden, eller at de tilbyr 
matpakker til de barna som 
mangler det.

HVEM HVORDAN FINANSIERING OG 
SUBSIDIEKOSTNAD
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ELDRE, STUDENTER, 
KUNST OG  
BARNEHAGE

Isolasjon og ensomhet er en 
utfordring for mange eldre 
som er friske nok til å bo i 
eget hjem. Internasjonalt er 
det flere eksempler på at man 
kombinerer boliger for eldre 
med studentboliger. Dette 
er noe byrådet i Oslo viser 
interesse for.3 Det finnes også 
internasjonale eksempler på 
at barnehage og kunstsenter i 
kombinasjon med eldresenter 
gir gode resultater.

Dette pilotprosjektet kombi-
nerer boliger for eldre, med 
student og kunstnerboliger, og 
barnehage.

Prosjektet er ment å forbedre 
livskvaliteten og motvirke sosi-
al isolasjon hos eldre, samtidig 
som det møter behovet for 
barnehageplasser og boligbe-
hovet hos unge studenter og 
kunstnere.

Studien har identifisert to 
aktuelle lokasjoner i, og ved, 
Bydel Gamle Oslo for et slikt 
prosjekt. Det ene alternativet 
er det tidligere St. Halvards-
hjemmet som er eid av Kirkens 
Bymisjon. Avtalen om drift 
av sykehjemsplasser ble ikke 
fornyet av Oslo kommune, 
da den gikk ut 1. Mars 2017. 
Begrunnelsen var gammel og 
umoderne bygningsmasse.

Det andre alternativet er Lille 
Tøyen Sykehjem som ligger i 
Bydel Grünerløkka, rett uten-
for Bydel Gamle Oslo. Vi har 
likevel tatt det med da det har 
et veldig spennende potensiale 
og det er viktig med samar-
beid om innovasjon også over 
bydelsgrensene.

Lille Tøyen Sykehjem har 
stått delvis tom på grunn av 
gammel bygningsmasse som 
har vært uegnet for moderne 
sykehjemsdrift. En kunstfo-
rening holder til i den gamle 
vaktmesterboligen. Det er nå 
ferdigstilt forslag om omre-
gulering for å bygge nytt og 
modernisere sykehjemsdriften.

3. Aftenposten, Vil rive gjerder, knuse siloer og ha studenter og gamle i samme bygg, Stein Erik, Kirkebøen, 07.05.2017
4. Oslo Kommune, Plan og bygningsetaten, Innsyn i Hovinveien 4-6-10-Lille Tøyen sykehjem - Oppføring av nytt sykehjem

Lille Tøyen sykehjem er et av 
flere sykehjem bygget fra 1973 
til 1986 etter planløsning med 
dobbel korridor, små rom og 
felles bad på gangen. Disse 
tilfredsstiller ikke krav til areal 
per beboer, eget rom med bad 
eller organisering i mindre 
bogrupper. Omsorgsløsninger 
må være fleksible da beboere i 
fremtiden vil stille andre krav 
til pleietilbud enn i dag.

På bakgrunn av dette har be-
gynte Omsorgsbygg Oslo KF en 
langvarig prosess for omregule-
ring. Planinitiativ for utbyg-
ging av nytt sykehjem på Lille 
Tøyen ble innsendt juni 2008. 
Januar 2016 ligger planen hos 
Plan og bygningsetaten, med 
forslagsstillers planforslag til 
politisk behandling levert 06 
desember 2016.4
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Eldre som er funksjonsfriske, 
men som har behov for sosiale 
aktiviteter for å unngå isola-
sjon og ensomhet, i kombina-
sjon med studentfamilier som 
får rimelig husleie i bytte mot 
at de bruker tid på å sosialisere 
med og aktivisere beboerne på 
sykehjemmet.

En kunstforening kan tilby 
beboerne tilgang til kunst- og 
kulturopplevelser

I tillegg inngår det en barne-
hage for studentfamiliene, 
som også er åpen for andre. 
Mange eldre setter stor pris på 
kontakt med barn, samtidig 
som det er fint for barna å ha 
kontakt med eldre.

Boligene krever en investe-
ringskostnad. Boligene for de 
eldre kan enten være utleiebo-
liger, eller inngå i et tilrettelagt 
borettslag. Boligene for stiden-
tene er i sin natur mest egnet 
som utleieboliger.

Det er derfor ikke hensikts-
messeig at boligene driftes av 
en beboergruppe. 

Det er flere foretak som kan 
være naturlige å se for seg tar 
utviklingen og drift av student-
boligene. Bymisjonen har et 
godt faglig grunnlag for denne 
type prosjekt. Det bør også 
undersøkes om Studentsam-
skipnaden i Oslo og Akershus 
er interessert i å delta i et slikt 
prosjekt. Betanien og andre 

ideelle stiftelser kan også være 
aktuelle. Ellers så kan både 
Omsorgsbygg og Boligbygg 
utvikle og drifte denne type 
boliger. Investeringskostnaden 
vil måtte bæres av den som ut-
vikler og drifter boligene. Men 
boligene bør være selvfinansi-
erende gjennom husleie.

HVEM FINANSIERING OG SUBSIDIEKOSTNAD
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Unge flyktninger, studenter 
og andre unge med boligbehov 
bor sammen

Et boligprosjekt der unge 
flyktninger, studenter og andre 
unge med boligbehov bor 
sammen i bofellesskap. Beboer-
ne deler fellesfunksjoner for å 
etablere et reelt fellesskap, og 
sikre at man ikke bare bor ved 
siden av hverandre.

Botilbudet vil gi unge, ikke 
mindreårige, flyktninger en 
plattform for å inngå i et 
fellesskap som legger til rette 
for integrering. Samtidig som 
behovet for boliger til studen-
ter og andre unge voksne i 
bydelen blir ivaretatt.      

Beboerne kan også ta del sosial 
og administrativ drift av bolige-
ne på modell fra nederlandske 
Startblok, som presentert i 
eksempelsamlingen. Dette kan 
gjøres dels frivillig, dels som 
arbeidstrening og dels som 
ansettelser.

Ikke siden andre verdenskrig 
har flere mennesker vært på 
flukt. Dette påvirker også Oslo 
kommune og Bydel Gamle 
Oslo. Å skaffe boliger til flykt-
ninger er en del av kommu-
nens boligsosiale arbeid. Det er 
bydelene som hjelper flykt-
ninger med å finne en bolig, 
enten ved å bruke det private 
markedet eller ved å tildele en 
kommunal bolig.5

Behovet for bosetting av unge 
flyktninger kombineres med 
at det er et lite antall student-
boliger i Bydel Gamle Oslo. Og 
at Gamle Oslo er den bydelen 
med flest søkere til Ungbo, det 
kommunale boligtilbudet for 
unge. Mange som søker om 
bolig gjennom Ungbo får ikke 
tildelt bolig, selv om de oppfyl-
ler kravene.  

Hovinbyen har områder hvor 
det er ønsket tett flerfunk-
sjonell by, men som ikke 
er moden for kommersiell 
utvikling. Det betyr at det bør 
være mulig å finne arealer med 
rimelig tomtepris. Samtidig 
som prosjektet kan passe inn 
i langsiktige strategier for tett 
flerfunksjonell by. 

Studenter, unge voksne med 
boligbehov og unge, enslige, 
ikke mindreårige, flyktninger.

For 2016 vedtok Oslo kommu-
ne å bosette 1000 flyktninger, 
hvorav 190 enslige mindreårin-
ger. For 2017 er vedtaket 850, 
hvorav 45 enslige mindreårige. 
Enslige mindreårige vil etter-
hvert passere 18 år, og ikke 
lengre være mindreårige. De vil 
da ikke lengre ha den samme 
type oppfølging og vil ha et 
selvstendig boligbehov. 

Flyktningemeldingen, By-
rådssak 5/17, sier at bydeler 
som har en lav andel innvan-
drere og flyktninger skal få et 
større ansvar for bosetting av 
nyankomne. Noe som tilsier at 
Bydel Gamle Oslo ikke nød-
vendigvis skal bosette et stort 
antall flyktninger. 

Dette pilotprosjektet ser like-
vel på hvordan den spesifikke 
gruppen enslige unge, ikke 
mindreårige, flyktninger kan 
bosettes på en måte som kan 
styrke integreringen, ved at de 
inngår i et fellesskap som sva-
rer til boligbehovet hos øvrige 
unge voksne i bydelen. 

5. Oslo kommune, bosetting og integrering.
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Prosjektet kan finansieres 
gjennom et samarbeid mel-
lom flere parter. Dette kan 
for eksempel være Student-
samskipnaden som står for 
den andelen av boliger som 
er forbeholdt studenter, Oslo 
kommune, Husbanken og 
ideelle aktører som Kirkens 
Bymisjon, eller andre som 
tilbyr bosetting av flyktninger. 
Prosjektet vil også delvis kunne 
finansieres av tilskudd til 
utleieboliger, som er et statlig 
tilskudd som delvis finansierer 
kjøp eller bygging av boliger til 
ulike målgrupper, blant annet 
vanskeligstilte og flyktninger.

FINANSIERING OG 
SUBSIDIEKOSTNAD
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AKUTTOVERNATTING, 
GJENBRUK OG  
ARBEIDSMARKED

Oslo har et behov for akut-
tovernatting. Dette gjelder i 
en stor grad tilreisende fattige, 
men også andre som ikke har 
tilgang på et sted å sove for 
en natt, eller for en lengre 
periode.

Tilbudet må tilrettelegges for 
og bestilles av det offentlige, 
men kan organiseres av et 
sosialt foretak, eller en ideell 
organisasjon, med kunnskap 
om, og erfaring med, botilbud, 
akuttovernatting og tilreisende 
fattige.

Botilbudet har også midlerti-
dige boliger som er forbeholdt 
bostedsløse som gjennom 
arbeidstrening eller ansettelse 
er med på å drifte akuttover-
nattingen, eller deltar i annen 
arbeidspraksis og sysselsetting 
i forbindelse med tilbudet. 
Dette vil både stabilisere livs-
situasjonen til de som deltar, 
samtidig som den erfarings-
baserte kompetansen de har 
kommer til nytte.  

I tilknytning til botilbudet er 
det en gjenbruksstasjon, som 
gir deltakerne arbeidspraksis 

på flere nivåer. Dette kan være 
enkle oppgaver som man kan 
melde seg til fra dag til dag, i 
kombinasjon med praksisplas-
ser og ansettelser. Alt avhengig 
av, og tilpasset til, behovene til 
den enkelte deltaker.

Gjenbruksstasjonen kan være 
i tilknytning til Haraldrud gjen-
bruksstasjon. Man kan plukke 
ut møbler, hvitevarer, byg-
ningsmaterialer og andre ting 
som kan repareres og selges 
videre. Dette gir mulighet for 
arbeidspraksis og sysselsetting 
med transport, reparasjon, ut-
salg og administrasjon. Det kan 
også kombineres med andre 
typer tjenester som flyttehjelp, 
rydding av dødsbo og lignende. 

Tilbudet gir på denne må-
ten en trinnvis mulighet til 
å etablere tilfredsstillende 
boforhold og lovlig inntekt. For 
bolig er første trinn akuttover-
natting med tilfredsstillende 
sanitære forhold. Deretter er 
det midlertidig bolig i tilknyt-
ning til arbeidstrening eller 
ansettelse. Noe som igjen kan 
danne grunnlag for å leie, eller 
kjøpe, egen bolig på det private 

Det er en del personer i Oslo 
som trenger akuttovernatting. 
En stor og synlig andel av disse 
er tilreisende fattige. Men det 
er også andre som kan trenge 
akuttovernatting. Dette kan 
være personer med sammen-
satte problemer, som ikke får, 
og i enkelte tilfeller kanskje 
ikke ønsker, tilfredsstillende 
oppfølging av de ulike velferds-
tjenestene. 

I den offentlige diskusjonen 
blir det rettet et særlig fokus 
på tilreisende fattige, som 
ikke har noe sted å bo, og 
derfor oppretter midlertidige 
utendørs leire. Dette medfører 
vesentlige kostnader for Oslo 
kommune. Leirene har dårlige 
sanitære forhold, noe som også 

6. TV2, Byrådet vurderer å bygge romleir i Oslo, Kenneth Fossheim, Ronnie Baraldsnes, Robin Krüger, 31.03.2017
7. Lovdata, Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge, 01.01.2012

markedet. For arbeidstrenin-
gen er første trinn enkle opp-
drag fra dag til dag. Fulgt opp 
av mulighet til arbeidspraksis, 
som igjen danner grunnlag for 
fast ansettelse.
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Målgruppen for prosjektet 
er bostedsløse med behov for 
akuttovernatting. TIlbudet vil 
være tilgjengelig for tilreisende 
fattige, som er den gruppen 
av bostedsløse med behov for 
akuttovernatting som er mest 
synlig i dagens situasjon.

Tilbudet skal ikke være eksklu-
sivt for tilreisende, men skal 
være åpent for alle som har et 
akutt behov for overnatting, og 
gradvis overgang til sysselset-
ting og egen bolig.

Hjelp til å finne midlertidig 
botilbud, også til personer som 
ikke har bopel i riket, er en 
lovpålagt oppgave i henhold til 
Lov om Sosiale tjenester.7 Til-
budet vil kunne ha et behov for 
en subsidiekostnad. Her kan en 
se til hvordan Kirkens Bymi-
sjon og Røde kors finansierer 
de akutte botilbudene de driver 
i dag. Gjenbruksstasjonen er 
tenkt drevet som et sosialt 
foretak etter vanlige forret-
ningsmessige prinsipper. Men 
der overskudd skytes tilbake i 
drift av tilbudet. Det er mulig 
å se for seg en økonomisk 
bærekraftig modell der inntekt 
fra gjenbruksstasjonen er med 
på å finansiere overnattingstil-
budet.

påvirker nærmiljø og andre 
som bruker områdene der 
leirene er etablert.

I et notat fra byrådsavdelingen 
for miljø- og samferdsel til 
Bymiljøetaten lister de opp fire 
tiltak som byrådet vurderer.6

 + Å sørge for bedre koordi-
nering mellom aktører og 
offentlige etater som er 
involvert i arbeid knyttet til 
fattige tilreisende.

 + Bedre koordinering når leire 
ryddes.

 + Etablere flere offentlige 
toaletter.

 + Etablere en kommunal 
campingplass for romfolk i 
sommerhalvåret.

 

Dette pilotprosjektet vil være 
en plattform for det første 
tiltaket: Å sørge for bedre ko-
ordinering mellom aktører og 
offentlige etater som er invol-
vert i arbeid knyttet til fattige 
tilreisende. Det vil også svare 
til det fjerde tiltaket om å eta-
blere en kommunal camping-
plass for romfolk i sommerhal-
våret. Pilotprosjektet vil møte 
det samme behovet for sanitær 
overnatting som en kommunal 
campingplass vil. I tillegg vil 
prosjektet gi tilgang til andre 
lovlige inntektsmuligheter enn 
kun tigging. Prosjektet vil også 
redusere behovet for tiltak 
2, da det er grunn til å tro at 
behovet for uformelle leire vil 
reduseres ved tilgang på annen 
akuttovernatting.

HVEM FINANSIERING OG 
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Et forlatt industrilokale om-
gjøres til kunsthall med scene 
for produksjon og visning av 
kunst og kultur. I kombinasjon 
med kunsthallen etableres det 
midlertidige boliger for kunst-
nere med tilknytning til hallen. 
Boligene kan enten være 
transformerte industrilokaler, 
små modulhus, eller tilpassede 
containere. Det opprettes et 
arbeidsfelleskap for adminis-
trasjon av kunsthallen, der 
kunstnerne også kan adminis-
trere egen virksomhet. Her kan 
man også ha et prosjektkontor 
for utvikling av permanente 
boliger for kunstnere og kul-
turaktører i Hovinbyen.

Det finnes mange internasjo-
nale eksempler på at kunstne-
re, og andre kulturaktører, går 
foran for å skape attraksjon i 
områder som ikke er modne 
for kommersiell utvikling. 

Enkelte ganger skjer dette 
dynamisk på grunn av prisnivå 
i boligmarkedet og at kunst-
nere har vært villige til å leve 
med en lavere standard enn 
normalt. Dette kan forstås som 
en tidlig fase av gentrifisering, 
der kunstnerne gjør områdene 
attraktive, slik at personer 
med bedre økonomi følger 
etter. Noe som igjen fører til at 
prisene drives opp, og at både 
de opprinnelige beboerne med 
liten inntekt, og kunstnerne 
som skapte attraksjonen, 
drives ut. 

Men det kan også gjøres 
planlagt og systematisk slik 
som det er foreslått i London 
med opprettelsen av kreative 
soner.8 I Oslo har Sukkerbiten, 
Parsellhagene og Flatbread 
Society i Bjørvika, og Vippa på 
Vippetangen vært med på å 
skape interesse og aktivitet i 
tidlig fase av områdeutvikling. 

8. Creative Enterprise Zones, foreslått av Ordfører Sadiq Khan
9. Kunstens autonomi og kunstens økonomi, Vigdis Moe Skarstein, Kulturdepartementet, 2015

Og Unge Kunstneres Samfund 
(UKS) har inngått samarbeid 
med Plan- og bygningsetaten 
i Oslo Kommune og Eriksen 
Skajaa Arkitekter for å utvikle 
kunstnerboliger på Kjelsrud i 
Groruddalen i Oslo.  

Presset på arealer i Oslo gjør 
at mindre og uavhengige 
arealer til kunst og kultur 
blir utsatt. De siste årene er 
Borgen i Gamlebyen blitt borte, 
Unge Kunstneres Samfunn 
mistet sine lokaler i det som 
er blitt til Sundtkvartalet, og 
det internasjonalt anerkjente 
Verdensteateret har mistet sine 
lokaler på Kampen.

 Samtidig er kunstnere en ut-
satt gruppe på boligmarkedet. 
Rapporten “Kunstens autonomi 
og kunstens økonomi” viser 
en realnedgang i kunstnerisk 
inntekt fra 2006 til 2013 for 
kunstnergruppene samlet.9

Det er samlet sett derfor et 
behov for å fremskaffe rimelige 
produksjons og visningslo-
kaler, sammen med boliger, 
dersom man ønsker et fortsatt 
levende kulturfelt i Oslo.
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Målgruppen er kunstnere 
og andre med tilknytning til 
kulturfeltet, som har behov for 
produksjonslokaler, visningslo-
kaler og/eller bolig.

Konseptet er at man skal 
kunne ha mulighet til å kom-
binere produksjon og visning i 
tilknytning til boligen sin. Det 
kan både være enkeltstående 
kunstnere som for eksempel 
være en maler, som får tilgang 
på atelier, enten alene eller i et 
atelierfellesskap, og som har 
mulighet til å vise arbeidene i 
kunsthallen. Eller det kan være 
en gruppe, som for eksempel 
en teatergruppe, der en, eller 
flere, benytter boligtilbudet, 
mens gruppen har tilgang på 
produksjonslokaler.

Selve kunsthallen og scene 
kan finansieres gjennom 
en sammensetning av flere 
aktører. Det vil være naturlig å 
søke midler fra Oslo kommu-
ne til kulturbygg, kjent som 
tippemidlene. Det kan også 
søkes støtte fra Kulturrådet og 
Musikkutstyrsordningen til 
kunsthallen med scene.

Med tilgang på rimelig tomt 
bør boligdelen av pilotprosjek-
tet kunne være selvfinansier-
ende gjennom husleie. De mid-
lertidige boligene bør ha en 
så lav kostnad at det kan være 
mulig å lage en modell for 
oppsparing av egenkapital for 
å etablere seg i de permanente 
kunstnerboligene som utvikles 
gjennom pilotprosjektet.
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Et tett beboerutviklet bolig-
område med felleshager. Det 
etableres en eksperimentell 
reguleringsplan som åpner for 
stor grad av selvbygging men 
med en tydelig tomtestruktur 
som sikrer de tette, urbane 
kvalitetene. Boliger oppført av 
beboerne selv som i eksperi-
mentboligene på Svartlamon, 
en blanding av ferdighus10 og 
selvbygde hus som i Almere 
eller flermannsboliger utviklet 
av byggfellesskap. Boformene 
kan variere fra små, private 
boliger til bofellesskap der 
man har selvstendige leilighe-
ter men deler på fellesfunksjo-
ner som spisesal og gjesterom. 
Felles for boligene er et øvre 
tak på 20 kvadratmeter per 
person. Til gjengjeld har bebo-
eren stor frihet i utforming og 
disponering av arealene. For å 
få til disse knappe boligene må 
det etableres fellesareal med 
fellesfunksjoner som gjestehus, 
arbeidsplasser, verksteder, spi-
sesal, bibliotek, lekerom og lig-
nende. Tilrettelagt infrastruk-
tur for og oppstillingsplasser 
for lokalt bilkollektiv i stedet 
for privat parkeringsareal.

Oslo blir en stadig mer 
segregert by. Folk med ulikt 
inntektsnivå bor i stadig større 
grad i ulike deler av byen. Det 
blir også en større segregering 
mellom majoritetsbefolkning 
og befolkning med innvan-
drerbakgrunn.11 Professor Terje 
Wessel viser til forskningsun-
dersøkelser hvor det kommer 
fram at etnisk norske familier 
vil bo i småhus med en gress-
flekk når barna blir noen år 
gamle, og at de bosetter seg i 
utkanten av byene.12

En velstrukturert hageby med 
begrensing av privat boreal 
er en måte å bygge lavt og 
tett som er lite utprøvd i dag. 
Fellesskapsfunksjoner og inn-
slag av delte boformer vil øke 
arealeffektiviteten ytterligere 
uten å gå på kompromiss med 
bokvalitet.

Målgruppen er i hovedsak bar-
nefamilier med ulik inntekt, for 
å skape et blandet bomiljø som 
motvirker de overordnede ten-
densene til segregering. Maks 
disponibelt areal vil gjøre det 

Hagebyen organiseres som et 
borettslag. Deler av boligene 
selges til boligkjøpere som går 
inn i borettslaget, og deler av 
boligene leies ut av boretts-
laget. Ved videresalg av bolig 
har borettslaget rett til å kjøpe 
boligen tilbake til takst. Der-
som borettslaget ikke ønsker 
å innløse denne retten, selges 
boligen på det åpne markedet 
på normal måte, med forkjøps-
rett i borettslaget. 

Boligene kan finansieres 
gjennom en kombinasjon av 
grunnlån i Husbanken, fellesfi-
nansiering av egenkapital og til 
dels av egeninnsats i ferdigstil-
lingsfasen.

10. webuildhomes.nl
11. Forskning.no, Rike og fattige flytter fra hverandre i Oslo, Bård Amundsen, 30.6 2015
12. Forskning.no, Byfamiliene vil ikke bo der boligene bygges, Gro Strømsheim, 31.1 2017
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vanskelig for enkeltpersoner 
å få en tilstrekkelig stor bolig, 
mens en barnefamilie med tre 
barn vil har mulighet til å bygge 
100 kvadratmeter.  Det er med 
denne modellen mulig å bygge 
rimelige og klimavennlige 
boliger for personer og familier 
i ulike livsfaser, familiestruktu-
rer og inntektsnivå.   
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