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KOMMUNAL EIENDOMSSTRATEGI  

1. BAKGRUNN  

1.1 Byrådserklæringen og oppdrag fra BYU 

I plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og 

Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019 ønsker byrådet bl.a.:  

 å ha en sterk styring av byutviklingen og være en sterkere og tydeligere 

premissleverandør for Oslos byutvikling 

 at nye større boligområder planlegges slik at kollektivløsninger, skoler, barnehager, 

idrettsanlegg, byrom og annen infrastruktur er på plass når folk flytter inn  

 at man som hovedregel bygger flerbrukshaller ved nybygg og rehabilitering av skoler  

 at alle grunnskoler i Oslo skal ha mulighet til å bruke skolehager 

 å øke barnehagekapasiteten med minst 3 000 nye plasser og at kommunen skal ha 

hovedansvaret for å bygge barnehager 

 å bygge langt flere omsorgsboliger  

 å legge til rette for fritidsklubber og biblioteksfilialer i alle bydeler  

 at kommunen skal kjøpe opp strategiske tomter over hele byen, for å igangsette 

utvikling av nye områder der det i utgangspunktet ikke er marked for å bygge ut 

Det vises til brev av 14.01.2016 fra byrådsavdeling for byutvikling (BYU) til Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten (EBY) med bestilling til startkonferansen pkt. 4. der sitat: «Etaten bes 

legge fram et forslag til en operativ og helhetlig eiendomsstrategi for å imøtekomme 

fremtidige kommunale arealbehov, jf. også vårt brev av 13.03.2015 vedrørende samme tema. 

Strategien skal også ivareta behovet utover behovsplanenes tiårsperiode. I strategien legges det 

opp til en årlig oppdatering av behov og at dette utarbeides til den årlige Startkonferansen. 

Byrådsavdelingen skal legge fram strategien i samarbeid med bestilleravdelingene. Frist for 

tilbakemelding settes derfor til 02.02.2016. 

 

Utkast til eiendomsstrategi ble i tråd med ovennevnte bestilling oversendt BYU 02.02.2016 og 

er i ettertid presentert i møter med byrådsavdelingene.  

 

Som oppfølging fra startkonferansen er BYU gitt i oppdrag «i samarbeid med berørte 

avdelinger å fremme en byrådssak hvor det legges frem et forslag til en operativ og helhetlig 

eiendomsstrategi for å imøtekomme fremtidige kommunale arealbehov, herunder opparbeide 

en større tomtereserve for sosial infrastruktur og bruke strategiske tomtekjøp og salg for å 

skape byutvikling. Strategien skal også ivareta behovet utover behovsplanenes tiårsperiode. I 

strategien legges det opp til en årlig oppdatering av behov og at dette utarbeides til den årlige 

Startkonferansen»  

1.2 Eiendomsstrategiens målsetting 

Eiendomsstrategiens mål er ved strategiske kjøp og effektiv utnyttelse av eksisterende 

kommunal eiendom å sikre nødvendige arealer til kommunal infrastruktur, bidra til 

byutvikling, områdemodning og økt boligbygging.  

 

Gjennom en aktiv kjøpspolitikk skal det opparbeides en større kommunal eiendomsreserve for 

utbygging av kommunal infrastruktur på kort og lang sikt og som innsatsfaktor for ønsket 

byutvikling.  
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Selv om det i eiendomsstrategien foreslås tiltak av betydning for eiendomsforetakene 

avgrenses strategien, slik den her er definert, mot kommunens eiendomsforvaltning. Dersom 

byrådet ønsker en mer helhetlig gjennomgang av eiendomsforvaltningen og dagens 

organisering anbefaler EBY at dette utredes gjennom en egen sak.  

1.3 Eiendomsstrategiens kobling mot kommuneplanen 

I Kommuneplanen under Samfunnsdelens strategi: «Smart - Mål 3 – Satsningsområde 5» 

fremkommer blant annet: 

 

 «Kommunen vil benytte utbyggingsavtaler aktivt for å sikre gjennomføring av offentlige 

fellestiltak. I dialog med involverte interessenter skal kommunen sikre tilstrekkelig areal til 

sosial, idrettslig, kulturell, teknisk og blågrønn infrastruktur samt areal til gode byrom og 

møteplasser.» 

 

I forslag til Planstrategi for Oslo 2016-2019 som ble avgitt av byrådet 13.10.2016 for bystyrets 

behandling fremgår følgende (side 11 – 12): 
 

«Takten i boligbyggingen må økes drastisk for å holde tritt med befolkningsveksten…….Et 

raskt byggetempo er avhengig av tidlige kommunale rammeavklaringer og effektive prosesser 

for arealplanlegging i kommunal regi og for byggesaksbehandling. Oslo kommune utvikler en 

eiendomsstrategi som gjennom strategiske tomtekjøp skal gjøre det mulig å posisjonere seg i 

eiendomsmarkedet i transformasjonsområder. 

 

Det er en stadig større knapphet på arealer egnet for utbygging i Oslo, noe som gjør det til en 

ekstra stor utfordring for kommunen å skaffe til veie nok tomter til sosial og teknisk 

infrastruktur. Høy kompetanse og god kommunal koordinering på tvers av sektorer er viktig 

for å sikre fremdrift og økonomisk effektivitet i store investeringer av samfunnsmessig 

betydning.» 

 

«En ny kommunal areal- og eiendomsstrategi skal bidra til en langsiktig arealberedskap og 

koordinere arealbruk for ulike kommunale behov. Strategien må innarbeides i den langsiktige 

økonomiske planleggingen og forankres opp mot kommunens overordnede arealplanlegging.» 

 

Eiendomsstrategien presentert i denne saken har som siktemål å bidra til oppfylling av 

kommuneplanen og planstrategiens målsettinger på dette feltet.    

1.4 Samarbeid med andre virksomheter  

EBY har i arbeidet med eiendomsstrategien avholdt innledende møter med Plan- og 

bygningsetaten (PBE), Utdanningsetaten (UDE), Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) og 

Kommuneadvokaten (KAO). Som oppfølging fra disse møtene har EBY mottatt skriftlige 

innspill fra PBE, UDE og UBF som vedlegges (se vedlegg 1, 2 og 3). 

2. SAMMENDRAG 

 

Oslo er en by i sterk vekst. Det er press på tilnærmet all grunn i byggesonen, og økende 

utfordringer med å sikre egnede arealer til offentlige formål.  Eiendomsporteføljen til Oslo 

kommune er begrenset særlig i pressområder og nye utviklingsområder, og kommunale behov 

må i all hovedsak sikres ved erverv av privat grunn. For at oppgaven skal kunne løses optimalt 

er det behov for en overordnet eiendomsstrategi som sikrer forutsigbare investeringsrammer, 

samkjøring av plan- og investeringsregime og sektrovergripende løsninger for bedre sambruk 

og egendekning i kommunale byggeprosjekter.   
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Sentrale forutsetninger for en helhetlig og operativ eiendomsstrategi er oppdatert statistikk for 

befolkningsprognoser/boligbygging, god oversikt over kommunale eiendomsressurser og 

arealbehov, markedskunnskap, kommunal koordinering og investeringsrammer som muliggjør 

strategiske kjøp i samsvar med behovsplaner og ønsket byutvikling.  

 

Økt konkurranse om byens arealreserver kombinert med høye tomtekostnader krever tydelig 

prioritering av arealformål både i kommunens planbehandling og ved bruken av kommunale 

eiendomsressurser. Effektivisering av kommunal arealbruk på tvers av virksomheters formål 

gjennom sambruk og samlokalisering må få økt fokus. Dersom man ser dagens sektorplaner 

isolert, og ikke i sammenheng med kommunens samlede behov, øker faren for sub-

optimalisering, dårlig tomteutnyttelse og unødvendig høye kjøpskostnader. Flere av 

kommunens mest kostbare tomtekjøp de seneste år er eksempler på dette. For å utnytte 

tilgjengelige kjøpsmidler og eksisterende eiendomsressurser bedre er det behov for bedre 

samkjøring av sektorenes behovsplaner og KVU-prosesser.  

 

Kommunens eiendomskjøp gjennomføres i all hovedsak for å sikre tomter til sosial infra-

struktur. Kjøpene gjennomføres ut fra sektorbestillinger og ofte for å løse kortsiktige og 

«akutte» utbyggingsbehov. Byrådets ambisjoner for byutviklingen innebærer at gjeldende 

kjøpspraksis må endres. Eiendomsstrategien må også omfatte tidlige strategiske tomtekjøp for 

å sikre kommunale arealbehov på lengre sikt og for å bidra til områdemodning for ønsket 

byutvikling og boligutbygging i utpekte transformasjonsområder. Før strategiske kjøp med 

sikte på økt boligutbygging og videresalg, gjennomføres en risikovurdering. 

 

Som en langsiktig eiendomsaktør vil eiendomsposisjonering og tidlige kjøp ha stor verdi for 

kommunen blant annet fordi: 

 

 man kjøper til lavere pris – eiendomsprisene stiger ettersom områdene modnes 

 tidlige kjøp reduserer usikkerhet/konflikt i den kommunale planleggingen 

 kan ha stor signaleffekt som en del av en områdemodning der dette er nødvendig 

 utbygging av kommunal infrastruktur, både sosial og grå/grønn/blå er særlig viktig i 

nye byområder også fordi privat utbygging kan bli utsatt i påvente av avklaring av 

kommunal infrastruktur  

Anbefalt eiendomsstrategi tar utgangspunkt i kommuneplanens forutsetninger om byvekst og 

befolkningsøkning og konsentreres om de mest sentrale byutviklingsområdene for bolig-

bygging og transformasjon. Dette av kapasitetshensyn både i forhold til økonomi og plan- og 

eiendomsressurser. Parallelt må vurderes økt offentlig innsats i markedssvake områder for å 

bidra til raskere områdemodning og ønsket bolig- og byutvikling.  

 

Samkjøring mellom sektorenes behovsplaner og kommunens overordnede planarbeid er 

avgjørende for å sikre at det avsettes tilstrekkelige arealer til utbygging av kommunal infra-

struktur og at dette skjer på rett sted, til rett tid, og i samsvar med kommunens 

byutviklingsmål. Arealbehovsprosjektet nedsatt i forbindelse med KP2030-arbeidet var et 

forsøk på å sikre en slik kobling på kommuneplannivå. En så overordnet tilnærming er svært 

krevende å operasjonalisere og slik samkjøring anbefales i stedet gjennomført på områdenivå.  

For å gjøre eiendomsstrategien og investeringsprogrammene mest mulig operasjonelle foreslås 

inndeling i tidsfaser og at det utarbeides geografisk oppdelte investeringsprogrammer for de 

mest sentrale byutviklingsområdene.  I samsvar med dette anbefales at: 
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 det utarbeides et investeringsprogram for de viktigste og mest sentrale utbyggings-

områdene på kort/mellomlang sikt med bakgrunn i sektorenes 10-årige behovsplaner 

 det utarbeides en strategi for kommunal eiendomsposisjonering – inkludert overordnet 

analyse av arealbehov – for å etablere en langsiktig kjøpspolicy i utviklingsområdene 

med tilhørende investeringsprogram. Dette for sikring av arealer for kommunale 

formål, områdemodning, bolig- og byutvikling. Strategien forankres i planstrategien og 

tidsperiode sammenfallende med kommuneplanperioden (2030-2050)  

 byrådsavdeling for byutvikling er ansvarlig for gjennomføring av eiendomsstrategien 

 det opprettes en koordineringsgruppe på byrådsavdelingsnivå ledet av BYU og en 

operasjonell prosjektgruppe på virksomhetsnivå ledet av EBY 

Budsjett til strategiske kjøp (inkl. ubrukte midler fra tidligere) i gjeldende økonomiplan utgjør 

3,4 mrd. Med unntak for skolesektoren foreligger ingen samlet og god oversikt over øvrige 

sektorers samlede arealbehov. Men meldte arealbehov for skolesektoren som kan forventes å 

utløse kjøp i økonomiplanperioden utgjør alene mer over 3 mrd. kroner. I tillegg er det 

sannsynlig at Oslo kommune i løpet av økonomiplanperioden må erverve areal til utbygging 

av barnehager, flerbrukshaller og brannstasjon i sentrum. Videre opplyser Omsorgssektoren og 

BYM om sannsynlige ervervsbehov i planperioden.   

 

Eiendomsstrategi med tilhørende investeringsprogram på lang sikt, foreligger ikke. Dette blir 

en sentral oppgave knyttet til oppfølging og videreutvikling av en kommunal eiendomsstrategi 

og forutsettes fremlagt på de årlige startkonferansene.  Før dette foreligger er det ikke mulig å 

anslå budsjettbehovet. Dette avhenger også av hvor offensivt byrådet ønsker å være i forhold 

til å sikre arealer for framtidig utbygging av kommunal infrastruktur og i forhold til bruk av 

strategiske eiendomskjøp som instrument for områdemodning, boligutbygging og ønsket 

byutvikling.  Med bakgrunn i at allerede identifiserte kommunale arealbehov på kort sikt 

overstiger budsjettrammene i økonomiplanperioden må investeringsrammene økes vesentlig 

dersom kommunen ønsker handlingsrom også for mer langsiktige strategiske kjøp. Inntil det 

foreligger en overordnet eiendomsstrategi for mer langsiktige mål anbefales at det avsettes 250 

mill. årlig i perioden 2017 – 2020. Dette for å gi handlingsrom til å sikre seg strategisk viktige 

eiendomsobjekter og for å fremme områdemodning. 

3. FORUTSETNINGER   

 

Som beslutningsgrunnlag for en adekvat eiendomsstrategi er følgende forutsetninger viktige:   

3.1 Befolkningsprognoser og statistisk grunnlag  

I følge Oslo kommunes befolkningsframskriving 2015-2040 forventes det i 2040 926 008 

innbyggere (Oslo trender 2015 – Middelalternativet, og siste oppdaterte statistikk i 

Statistikkbanken til Oslo kommune). 

 

Det er høy usikkerhet knyttet til befolkningsframskrivinger. Høyalternativet til Oslo gir en 

befolkning på 1 045 985 personer i 2040, mens lavalternativet gir en befolkning på 806 682. 

Forskjellen er på ca 240 000 personer, eller 120 000 boliger om det fortsatt bor 2 personer per 

bolig i snitt. 120 000 flere boliger må så bygges i løpet av 24 år, dvs i snitt 5 000 boliger. I 

mellomalternativer er det behov for ca 10 000 boliger per år. Gjennomsnittlig årlig 

befolkningsvekst er på to prosent i høyalternativet, mens lavalternativet gir vekst på i under-

kant av én prosent. Dersom antall personer per bolig holdes til 2 personer per bolig vil 

fremtidsscenarioet basert på middelalternativet tilsi at byen trenger en boligmasse på i alt  
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463 000 boliger, eller rundt 150 000 nye boliger innen 2040. Dette utgjør tilnærmet all 

identifisert boligpotensial i byggesonen innen 2040. 

 

Det største usikkerhetsmomentet er netto innflytting. Dette har variert betydelig de siste årene, 

og trenden på nasjonal basis har vært nedadgående. Svekkelse i norsk økonomi kan bety at det 

blir mindre attraktivt å flytte til Norge, noe som kan medføre at tallene for befolkningsvekst 

blir noe nedjustert. 

 

Ettersom bakgrunnen for framskrivningene og geografisk nedslagsfeltet er befattet med stor 

usikkerhet – må eiendomsstrategien samordnes tett med kvalitativ omforent underlag fra 

byrådsavdeling for finans (FIN), og PBE – på kort, mellomlang og lang sikt. Fram-

skrivningene i dag virker å gi større lokale variasjoner fra år til år og er krevende å beregne 

lokalt, som særlig vil være kritisk for lokale behov, slik som skole- og barnehageplanlegging. 

3.2 Oversikt over kommunens eiendommer 

Oversikt over kommunens egne eiendomsressurser er en avgjørende forutsetning for å 

avdekke hvor kommunen har et særskilt behov for å sikre seg nye eiendommer. Gjennom Oslo 

kommunes eiendomsregister (OKER), bydelsvise tomterapporter, oversikter over kommunens 

ledigstilte bygg m.m. har EBY i dag god oversikt over kommunens eiendomsressurser. OKER 

er imidlertid ikke koblet direkte opp mot foretakenes eller andre kommunale eiendoms-

forvalteres eiendomsregistre, men dette jobbes det med å finne løsninger på. 

 

Grunnet begrensninger i Oslo felles 2.0-plattform (OF2.0) kan OKERs eiendomsdata ikke 

kobles opp mot og vises i PBEs eller andres kartdatabaser. Dette gjør at det ikke er mulig å 

utføre strategiske eiendomsanalyser som kan visualiseres i ulike kartflater. Løsningen på dette 

er å løfte EBYs virksomhetsspesifikke systemer ut av OF2.0. 

3.3 Oversikt over kommunens arealbehov 

En operativ eierstrategi forutsetter oppdatert og god oversikt over kommunale arealbehov og 

tidsperspektivet for disse. Kommunens oversikt over egne arealbehov har blitt klart bedre de 

siste 5-10 årene, og da særlig for sektorer som utarbeider 10-årige behovsplaner og sektor-

KVUer. Presisjonsnivået i forhold til tidsfaser og kjøpsbehov varierer imidlertid mye mellom 

sektorene, og dagens prosesser ivaretar i liten grad sektorovergripende tenkning. 

 

Sett i et strategisk eiendomsperspektiv er det en utfordring at de sektorvise behovsplanene 

ikke har en lengere tidshorisont. Kommuneplanens arealdel er derfor en riktigere tidshorisont 

for å beskrive behov med tanke på strategisk eiendomsposisjonering.  

3.4 Oversikt over markedet og markedstransaksjoner  

For å kunne gjøre riktige kjøp tilstrekkelig tidlig er god oversikt over eiendomsmarkedet, 

prisutviklingen og transaksjoner sentralt. En mer offensiv kommunal kjøpspolitikk forutsetter 

at det settes inn særskilte ressurser i forhold til «markedsovervåkning» og en bedre 

koordinering og utnyttelse av kommunens administrative ressurser mellom etater og foretak.  

3.5 Kommunal organisering, sektorkoordinering og beslutninger på byrådsnivå  

For å gjennomføre eiendomsstrategien på en adekvat måte må dagens sektortenkning endres 

og samkjøres bedre. I tillegg er kobling mellom behovsplaner og overordnede arealplaner 

avgjørende for å sikre at det avsettes tilstrekkelige arealer til utbygging av kommunal 

infrastruktur på rett sted til rett tid i samsvar med kommunens byutviklingsmål.   

3.6 Politisk vilje og økonomisk evne 

En helhetlig, operativ og fleksibel eiendomsstrategi er en nødvendig men ikke tilstrekkelig 

forutsetning for å sikre arealer til kommunal infrastruktur. I tillegg kreves politisk vilje til å 
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prioritere ansvarsområde gjennom tilføring av økonomiske og administrative ressurser. Først 

og fremst gjelder dette i forhold til investeringsrammer som muliggjør strategiske kjøp i 

markedet i henhold til behovsplaner og ønsket byutvikling. En mer offensiv offentlig ervervs-

politikk tilsier at kommunen også i større grad må vurdere å benytte tilgjengelige juridiske 

virkemidler som f.eks. bruk av kommunal forkjøpsrett på vegne av Oslo kommune, regulering 

til offentlige formål og etterfølgende bruk av ekspropriasjon dersom frivillig kjøp ikke lar seg 

gjennomføre.  

3.7 Lovbestemte virkemidler for sikring av arealer 

Det viktigste lovbestemte virkemidlet kommunen har for å sikre arealer til kommunale areal-

behov er gjennom kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven.  Dette skjer ved at det 

gjøres avsetninger til identifiserte kommunale arealbehov i arealdelen til kommuneplan 

og/eller i reguleringsplaner gjennom kartfesting og/eller i bestemmelser. Gjennom dette vil 

kommunen posisjonere seg i forhold til eventuelle etterfølgende kjøpsforhandlinger, og sikre 

et ekspropriasjonsgrunnlag om forhandlinger om kjøp ikke fører frem. Av andre juridiske 

virkemidler nevnes: 

 

 Midlertidig forbud mot tiltak  

 Kommunal fortrinnsrett til kjøp/forkjøpsrett til boliger  

 Urbant jordskifte  

For en nærmere gjennomgang av lovbestemte virkemidler vises det til vedlegg 4. 

4. PRIORITERING AV BYUTVIKLINGSOMRÅDER 

 

Kommuneplan 2015-30 og byutviklingsstrategien med periodisering og boligpotensialtall 

legges til grunn for prioritering - se tabell under «Periodisering av boligpotensial i KP 2015-

30». Kommuneplanen vektlegger «innenfra og ut» tilnærming som utgangspunkt for 

byutvikling og prioritering av områdeinnsats. Dette tolkes konkret som innsats i områdene: 

Indre by med randsonen til indre by og fjordbyen, Vestkorridoren og Hovinbyen. 

 

Samtidig legger kommuneplanen opp til løpende generell fortetting i hele byen, basert på 

knutepunkt- og banebasert utvikling. Dette innebærer ønske om utvikling av knutepunkter, 

utviklingsområder i ytre by i tilknytning til kapasitetssterk kollektivbetjening, men også 

generell fortetting i stasjonsnære områder og småhusplanområder.  

 

Bystyrets vedtak og juridisk bindende arealdel og byrådserklæringen forutsetter at det sikres 

tilstrekkelig areal til sosial, idrettslig, kulturell, teknisk og blågrønn infrastruktur samt areal til 

gode byrom og møteplasser i takt med utviklingen. 

 

Markedet prioriterer utbygging i områder der det allerede er etterspørsel. Det er i første 

omgang de områder der det allerede er aktivitet, dvs indre by, Fjordbyen, Vestkorridoren og i 

de delene av Hovinbyen som allerede er under utvikling. Dersom byggingen der resulterer i 

behov for kommunale kjøp må disse prioriteres. 

 

Kommunens egen byutviklingsstrategi innebærer imidlertid at det ansees nødvendig med 

vurdering av erverv og etablering av sosial infrastruktur i de fleste områder av byen med 

unntak av de mest markedssvake områdene – Søndre Nordstrand og nordøst i Groruddalen – 

områder hvor Bykassa i større grad besitter utviklingsareal til bebyggelsesformål. 
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KP 2015-30 - Strategisk kart 2050 
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PERIODISERING AV BOLIGPOTENSIAL i  KP2030 

  2011–2022 2023–2030 2031–2050 Totalt 

OMRÅDE BOLIG (antall) 
BOLIG 

(antall) 
BOLIG (antall) BOLIG (antall) 

A. Indre by inkl. 

Fjordbyen 
24 000 16 000   40 000 

B. Transformasjons- 

og utviklings-

områder ytre by 

29 000 29 000 15 300 73 300 

        Vest 3300 4000 200 7 500 

       Hovinbyen 15 200 9 000 2800 27 000-  (41000)* 

       Groruddalen 6000 8 000 10 600 24 600 

        Syd 4500 8 000 1 700 14 200 

C. Generell 

stasjonsnær 

fortetting i ytre by 

6 300 6 300   12 600 

D. Fortetting i 

områder hvor 

småhusplanen 

gjelder 

3 500 500   4 000 

E. Gjersrud-

Stensrud 
  2 000 6 000 8 000 

F. XL-utnyttelse av 

områder i 

tilknytning til indre 

by     Majorstuen-          

Diakonhjemmet-

Smestad Storo 

3500 4000 2000 9 500 

SUM HELE BYEN 66 300 57 800 23 300 147 400 

Figur utledet fra KP 2030 – byutviklingsstrategi – periodisering – boligtall (merk tall fra 2011) 
* i forbindelse med strategisk plan for Hovinbyen er boligpotensialet økt til 41000 boliger – under 

forutsetning av at enkelte infrastrukturtiltak blir gjennomført. 
 

Forslag til prioritering av de viktigste byutviklingsområder 

EBY anbefaler at strategien blir oppdelt og differensiert i områder. Ulike delområder krever at 

kommunen opererer med forskjellig tilnærming og strategi avhengig av befolkningsendringer, 

områdeplaner, behovsanalyser, markedssituasjonen og investeringsrammer. Prioriteringen må 

endelig differensieres mellom kjøp i områder hvor byutvikling krever areal til kommunal 

infrastruktur på kort sikt ihht. sektorbehov og kjøp i områder der kommunen strategisk kjøper 

arealer for fremtidige kommunale behov, ønsket by/boligutvikling og områdemodning.  

 

Forslag til underdeling av delområder for prioriteringsstrategi 

1. Indre by inkl. Fjordbyen  

2. Områder i tilknytning til indre by - Majorstuen-Diakonhjemmet-Smestad, Storo  

3. T+U områder ytre by – Vest, Hovinbyen, Groruddalen, Oslo Syd 

a. Markedssterke – sikre areal til kommunale arealbehov og kvalitativ 

byutvikling  

b. Markedsvake – Sikre areal til kommunalt arealbehov/ sikre ønsket 

by/boligutvikling/områdemodning 

4. Stasjonsnære områder i ytre by og områder hvor småhusplanen gjelder 
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FORSLAG TIL PRIORITERING BYUTVIKLINGSOMRÅDER – EBY* 

 

Område 

 

Kommentar 

Områdemodnin

g/sikre by/bolig 

utvikling 

Strategiske ervervsområder 
Tids-

prioritet 

A. Indre by inkl. 

Fjordbyen 

Tett by - satt tomtestruktur - tidlig i 

planperioden - sikre areal i forkant 

tvangskjøp - høyt boligpotensial. Få 

større eiendommer. Høy 

markedsverdi. Krevende og utløse 

utbyggingspotensial 

Kvadraturen Randsonen indre by (Ring 2/3 

U-områder indre by 

Statlige eiendommer  

Større eiendommer 

Optimalisereegen portefølje -  

utgående kapasitet – lokale behov 

prioriteres 

1 

B. T+U- områder 

ytre by 
  

  
 

        Vest 

Tett by - satt tomtestruktur -  tidlig i 

planperioden - sikre areal i forkant 

av tvangskjøp - lavt boligpotensial. 

Få større eiendommer. Høy 

markedsverdi. 

 Skøyen  

Vestkorridoren 

Frysja 1-2 

       Hovinbyen 

Delt -  høy utviklingstakt i enkelte 

delområder - fortløpende avklaring 

av behov for å sikre arealer. 

Område-modning/sikre areal til 

forventet vekst,  

Høyt boligpotensial 

Breivoll/Bryn 

 

 

Økern/Løren/Hasle 

Bryn (Manglerudtunnel – KVU Oslo 

navet), 
1 

       Groruddalen 

Områdemodning/sikre areal til 

forventet vekst, Høyt boligpotensial 

Stor kommunal portefølje nordøst. 

Stovner/Rommen, 

Furuset 

 

Areal tilgrensende kommunal 

utviklingsportefølje- vurdere 

langsiktig oppkjøp for å sikre 

eierposisjon hvor kommunen ikke har 

arealer i dag  

2 

        Syd  

 

(ink Gjersrud/ 

Stensrud) 

Områdemodning, langsiktig 

strategisk sikring – med mulig 

unntak av Ryen og Skullerud 

Stor kommunal portefølje – 

Mortensrud, Hauketo, 

Gjersrud Stensrud 

Ryen og Skullerud Ryen (Manglerudtunnel) 

Skullerud (Tidligfase – markedssterkt) 

langsiktig oppkjøp for å sikre 

eierposisjon hvor kommunen ikke har 

arealer i dag – Rosenholm. Areal 

tilgrensende kommunal 

utviklingsportefølje 

3 

C. Generell 

stasjonsnær 

fortetting i ytre 

by 

Satt tomtestruktur. Sikre areal som 

følge av forventet vekst – i forkant av 

tvangskjøp. Få større eiendommer. 

Tidlig i planperioden 

 Større eiendommer 

Oppkjøp eneboliger? 

Areal tilgrensende kommunal 

utviklingsportefølje – sannsynlig med 

erverv for behovshavere med lokale 

nedslagsfelt 

2-3 

D. Fortetting i 

områder hvor 

småhusplanen 

gjelder 

Satt tomtestruktur. Sikre areal til 

forventet vekst i forkant av 

tvangskjøp Få større eiendommer. 

Tidlig i planperioden 

 Oppkjøp eneboliger 

Areal tilgrensende kommunal 

utviklingsportefølje. – sannsynlig med 

erverv for behovshavere med lokale 

nedslagsfelt 

Nordstrand/Østensjø/Nordre 

Aker/Vestre Aker 

2-3 

F. XL-utnyttelse 

av områder i 

tilknytning til 

indre by      

Majorstuen- Diakonhjemmet-

Smestad, Storo. Satt tomtestruktur. 

Sikre areal til pågående vekst – 

forkant tvangskjøp. Høyt 

boligpotensial.  

 Diakonhjemmet/Smestad 

Storo 

Oppkjøp eneboliger? 1 

*Tabellen viser investeringsprioriteringer for å dekke behovene som oppstår som en konsekvens av 

forventet befolkningsutvikling i områdene. (herunder lovpålagte behov som skole, barnehage) 

Investeringer ut over dette, som til områdemodning, krever avsetning av ytterligere ressurser.  
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5.  KOMMUNALE EIENDOMSRESSURSER 

5.1 Oslo kommunes arealsituasjon 

Oslo kommune er en betydelig grunneier. Totalt eier kommunen ca. 30% av byens areal. Mer 

enn 75% av arealet består av marka og friarealer. I tillegg kommer veier, bebygde arealer for 

sosial og kommunalteknisk infrastruktur, kulturinstitusjoner/bygg, idrettsanlegg, bortfestede 

eiendommer med mer. 

 

Samlet anslås kommunens utbyggbare tomtereserver å utgjøre ca. 4 600 dekar (daa). 

Tomtereserven er hovedsakelig beliggende i Søndre Nordstrand med 2 250 daa og i 

Groruddalen med ca.1 350 daa – totalt 3 600 daa. Resterende 1 000 daa er fordelt på mindre 

eiendommer i øvrige bydeler – og hovedsakelig ikke beliggende i T+U områder, indre by, 

pressområder/ markedssterke områder. Deler av porteføljen er utfordrende å realisere til 

bebyggelsesformål på grunn av ulike begrensninger som leieforhold, topografiske/geologiske 

forhold, forurensing (støy/støv), båndlegging til andre arealformål, behov for omfattende 

trafikk/adkomstavklaringer. 

 

 
 

Identifisert kommunale utviklingsareal per 2014 : 

• Totalt ca. 4 600 dekar 

• Groruddalen 1 350 daa (Bånnkallåsen 500 daa, Stubberud 200 daa, Økern Torg 80 daa) 

• Søndre Nordstrand 2 250 daa (Gjersrud/Stensrud 1 900 daa) 



 
 

 

11 

 

Som det fremgår over ligger kommunens større sammenhengende utviklingsareal i Syd og i 

Groruddalen. I syd omfatter dette utviklingsområder ved Hauketo/Ljabruveien, Mortensrud og 

Gjersrud-Stensrud. I Groruddalen ligger arealene på Haugerud/Trosterud, Furuset, Stubberud, 

Nedre Rommen og Stovner samt ved Grorud sentrum og Rommiskogen. 

5.2 Kommunale arealreserver i formålsbygg, herunder ledige bygg 

Eiendomsforetakenes eiendommer representerer i liten grad nye arealreserver. Potensialet 

ligger i ombygginger og utvikling av eksisterende eiendommer med tanke på flerbruk-

/sambruksløsninger, eventuell ny kommunal bruk ved utgående kapasitet av formålsbygg og 

ledigstilt bygningsmasse. EBY anbefaler gjennomgang av foretakenes portefølje i press-

områder for å se på utgående kapasitet fortløpende, herunder uhensiktsmessig bebyggelse.   

For eksisterende skoleanlegg anbefaler UBF en systematisk gjennomgang av foretakets 

portefølje for å avdekke utvidelsesmuligheter og en utredning i forhold til ledige lokaler og 

frittstående bygg (rektorboliger mv) på skoletomter. En slik gjennomgang vil samtidig kunne 

gi et bedre beslutningsgrunnlag for kjøp av tilleggsarealer.  

 

EBY fører kvartalsvise oversikter over kommunens ledigstilte bygg. EBYs ledigstilte bygg 

ligger i all hovedsak i friområder/marka (Skar leir) eller på grunn som er under transformasjon 

for ny utvikling som inngår i bykassens arealreserver i form av tomtegrunn. Ledigstilte bygg 

hos foretakene representerer et utvalg av bygg som står ledige over tid fordi de er vanskelige å 

leie ut, er problematiske ift. bruk, eller er i en rehabiliterings-, ombyggings-bruksendrings-, 

salgs- eller rivefase. For de fleste ledigstilte bygg er det nå igangsatt tiltak i forhold til ny bruk, 

rehabilitering, rivesaker, salgsforberedelser mv. Ledige byggarealer representerer derfor 

begrensede arealreserver. Den systematiske kvartalsvise gjennomgangen EBY foretar sammen 

med øvrige kommunale byggforvaltere bør opprettholdes og «Ledigstilte-bygglisten» 

anbefales utvidet med utgående kapasitet ihht. behovsplanene. 

6. KOMMUNALE AREALBEHOV 

 

Nedenfor gis en kort oppsummering av kommunale arealbehov så langt disse er kjent for EBY 

pr i dag. En mer utførlig redegjørelse for de kommunale arealbehovene fremgår av vedlegg 5. 

Oppsummeringen bygger på de ulike sektorenes behovsplaner der slike planer foreligger. For 

sektorer som ikke opererer med behovsplaner bygger oppsummeringen på kartlegging av 

kommunale arealbehov fra Arealbehovsprosjektet i 2012 supplert og oppdatert med 

etterfølgende opplysninger. Hensikten med oversikten er å gi en første samlet behovsoversikt 

basert på EBYs tilgjengelige informasjon som grunnlag for kjøpspolicy på kort sikt og for 

senere gjennomganger og oppdateringer.   

6.1 Skolebehov 

Skolebehovsplan 2016-2026 gir oversikt over planlagt skoleutbygging i perioden, både 

grunnskole og videregående skole inkludert særskilte byomfattende tilbud som voksen-

opplæring og ulike spesialtilpassede undervisningsprogram. Skolebehovsplanen søkes rullert 

hvert annet år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomi-

plan. Behovet for tiltak defineres av elevtallsvekst og skoleanleggenes tilstand – utgående 

kapasitet, det vil si skoler som er i dårlig stand og som krever totalrehabilitering eller 

erstatning med nybygg. Det er generelt høy oppfyllingsgrad i Osloskolen, og økning i elevtall i 

barne- og ungdomstrinn fremover må i hovedsak løses med nye skoleanlegg. Det er gitt 

politiske føringer om å innpasse andre funksjoner enn undervisning (som flerbrukshaller, 

kulturstasjoner, bad- og svømmehaller) i skoleanleggene. 

 

UDE gir i sitt brev av 29.01.16 (se vedlegg 2) følgende tilbakemelding:  
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«Behov i kommende 10-årsperiode er angitt i vedtatt skolebehovsplan og suppleres av 

pågående konseptvalgutredninger, som inkluderer ny skole i Hoffområdet, Frysja, 

Veterinærhøyskoletomten og eventuelle andre tomter for grunnskole i sentrum vest, ny 

grunnskole til erstatning for Mortensrud, erstatning av spesialskolene Lønnebakken 

(Sognsveien 9A og B kan være aktuell) og Haukåsen, nye videregående skoler, permanente 

lokaler til elever med grunnleggende norskopplæring/grunnskoleopplæring 16-19 år 

(Treschows gate 16 kan være aktuell). Opplistingen er ikke uttømmende. Status for disse 

rapporteres i eget brev. Utdanningsetaten vil utrede behov i kommuneplanperioden nærmere 

på et overordnet nivå, som grunnlag for langsiktig kommunal planlegging, både økonomisk og 

områdeplanlegging. Bl.a. vil det gjøres nye vurderinger av antall barn pr bolig for ulike 

kategorier boliger og i ulike deler av byen/typer boligområder.» 

6.2 Barnehagebehov 

Etter oppdaterte befolkningsprognoser av september 2016, har Byrådsavdeling for oppvekst 

og utdanning (OVK) utarbeidet notat om barnehagebehovet i økonomiplanperioden. For byen 

samlet sett forventes det at kapasiteten i økonomiplanperioden er tilfredsstillende med tanke 

på å kunne tilby plass til alle med lovfestet rett. Den lovfestede retten til barnehageplass 

omfatter barn født til og med 31. oktober fra barnehageåret 2016/17. Det legges opp til at man 

skal kunne tilby plass løpende til barn som er født etter 1/11 og derfor ikke har lovfestet rett til 

plass. For de neste 10 årene er det anslått et behov for rundt 3 000 barnehageplasser for byen 

samlet sett for å kunne tilby plass til alle med lovfestet rett, dersom planlagt etablering av 

barnehageplasser de neste fire årene blir som forventet.  

 

På enda lenger sikt er det stor usikkerhet knyttet til befolkningsfremskrivningene som ligger til 

grunn for beregningene. Videre er det mulig det gjennomføres politiske vedtak, som 

eksempelvis barnehageplass til alle som fyller 1 år i løpet av barnehageåret (barn som fyller 1 

år til og med 31. mai), i løpet av perioden. Det kan også oppstå skift i etterspørselen som ikke 

er tatt med i beregningene. Med de forutsetningene som nå ligger til grunn, vil det være behov 

for i underkant av 9 000 barnehageplasser de neste 20 årene, gitt dagens planlagte etablering 

av nye barnehageplasser. 

 

Behovet for barnehageplasser varierer både mellom bydeler og innad i bydeler. OVK utfører 

behovsberegninger på bydelsnivå 10 år frem i tid. Befolkningsfremskrivningene er mer usikre, 

jo mindre den geografiske avgrensningen for fremskrivningen er. På lang sikt er det anslått å 

være behov for barnehageplasser i alle bydeler, med unntak av bydel Sagene, hvor det er 

anslått å være tilfredsstillende kapasitet med tanke på å kunne tilby barnehageplass til alle med 

rett til plass. Dette forutsetter at dagens kapasitet i bydelen videreføres. 

6.3 Omsorg (Sykehjem, omsorgs+, storbylegevakt) 

Sykehjembehovsplanen for 2016-2026 angir at det forventes en økning i behovet for omsorg+ 

og sykehjemsplasser i 2020 for eldre mellom 67 og 79 år, og fra 2025 for eldre over 80 år. 

Store deler av forventet arealbehov i behovsplanperioden skisseres løst gjennom rehabilitering 

og utvidelser av eksisterende sykehjem, bygging av nye sykehjem og omsorg+ boliger, samt at 

behov for sykehjem og omsorg+ boliger er meldt inn i tilknytning til større regulerings- og 

utviklingsprosjekter (eks. Sognsveien 80, Hovseterveien 20, Mortensrud, Aker sykehus-

område). Planen nevner at 17 sykehjem har uegnet utforming og bør fases ut som sykehjem 

når etterspørselen tilsier det. Bygningene kan imidlertid vurderes for ombygging til andre 

formål. Det forberedes for kjøp av tomter som erstatning for uegnede sykehjem og for å møte 

økt behov fra cirka 2025.   

 

Bystyret vedtok 09.12.2015 sak 367 at byrådet skulle fremme sak om etablering av ny 

storbylegevakt. Byrådet har deretter fått utført en KVU og KS1, og tiltrådte konklusjonene 
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herfra den 08.09.2016 sak 1088/16 som tilrår at ny storbylegevakt lokaliseres på Aker 

sykehus. Det må følgelig tas høyde for at kommunen må erverve nødvendig tomteareal til ny 

storbylegevakt av OUS når en kommende reguleringsprosess har avklart nærmere 

beliggenheten og omfanget av slik legevakt. 

6.4 Kommunale boliger 

Med unntak av omsorg+ for eldre, ligger ansvaret for og budsjettmidler til anskaffelse av 

kommunale boliger hos Boligbygg Oslo KF (BBY). I denne saken forutsettes at dette fortsatt 

ivaretas av byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) og at kjøpskostnadene 

dekkes av BBY. Det bør vurderes nærmere hvorvidt strategiske eiendomskjøp også skal 

gjennomføres med sikte på utbygging av boliger i kommunal regi. Det kan f.eks. bli aktuelt å 

innpasse kommunale boliger ved utbygging av andre formålsbygg for å utnytte kommunale 

eiendommer optimalt. EBY anbefaler imidlertid at dette utredes gjennom en egen sak knyttet 

til kommunens boligutbygging og boligpolitikk. 

6.5 Plan for idrett og friluftsliv 

Bymiljøetaten (BYM)/byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF) har under 

utarbeidelse Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 (høring sommer 

2015). Planen har delt inn byen i fire områder (indre by, vest/nord, øst, og sør), og sammen-

likner anleggsdekningen disse områdene imellom sett i forhold til befolkningsveksten, med to 

ulike scenarioer; en dekning hvor alle byområdene heves til dagens gjennomsnitt, eller en 

dekning hvor alle byområdene heves til dagens beste nivå. Behovsplanen skal være et politisk 

styringsverktøy for utviklingen av anlegg og arealer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 

samtidig er planen en forutsetning for å kunne søke om spillemidler. Behovsplanen inneholder 

et handlingsprogram (2016-2019). 

 

Handlingsprogrammet viser en prioritert oversikt over kommunens planlagte tiltak for neste 

fireårsperiode, fordelt på innsatsområde. Det foreligger også oversikt over tiltak som ikke er 

prioritert i behovsplanens handlingsprogram. Tiltakene er fordelt på innsatsområdene; idrett, 

urbant friluftsliv, friluftsliv og aktivitet på fjorden, på øyene og i strandsonen og friluftsliv og 

aktivitet i Marka. Nylig oppdatert handlingsprogram fra BYM av 02.02.2016 viser mulig 

ervervsbehov også for idrett- og friluftformål i økonomiplanperioden. Sektorenes arealbehov 

strekker seg utover ovennevnte behovsplan og omfatter også arealer for lokale møteplasser, 

forsamlingssteder og nærmiljøanlegg.  

6.6 Kommunaltekniske arealbehov 

Kommunalteknisk sektor består av Brann- og redningsetaten (BRE), samferdselsdelen av 

Bymiljøetaten (BYM), Energigjenvinningsetaten (EGE), Klima- og energiprogram, (KEP), 

Renovasjonsetaten (REN) og Vann- og avløpsetaten (VAV) under byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel (MOS), og Sporveien Oslo AS samt Bussanlegg AS. Arealbehovsprosjektet kartla 

arealbehovet til disse virksomhetene i 2012. Det har oppstått nye arealbehov for enkelte av 

virksomhetene i tiden etter Arealbehovsprosjektets kartlegging, og disse er det etablert dialog 

med EBY om. Her kan kort nevnes BREs behov for ny lokal sentrumsstasjon og arealer til ny 

hovedbrannstasjon som søkes innplassert på kommunal tomt på Bryn evt. sammen med ny 

lokalisering av VAV, KEPs behov for arealer til etablering av fyllstasjon for biogass og -

diesel, hydrogen og strøm samt oppstillingsplass for langtransportkjøretøyer som søkes 

innpasset på kommunale arealer på Stubberud, samt Bussanlegg AS sitt behov for arealer til 

bussoppstillingsplasser som også søkes innplassert på Stubberud. Listen er ikke uttømmende 

og det kan være flere behov EBY ikke er kjent med. 
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6.7 Andre kommunale arealbehov 

Så langt har EBY ikke registrert andre meldte kommunale arealbehov. Imidlertid ser EBY at 

det vil være hensiktsmessig å få oversikt over eventuelle fremtidige arealbehov innen 

kultursektoren samt kontorlokaler for ulike kommunale virksomheter. Forannevnte bruks-

formål kan være egnet å vurdere for samlokalisering og sambruk med andre kommunale 

arealbehov dersom det foreligger ledig, uutnyttet arealkapasitet, herunder ved kjøp av nye 

eiendommer. 

7. KOORDINERING AV SEKTORINTERESSER 

7. 1 Tverrsektoriell tilnærming  

Arealknapphet innebærer at sikring av arealer til kommunens egne utbyggingsformål blir 

stadig viktigere. Samtidig må hver kvadratmeter unyttes mer effektivt gjennom økt sambruk. 

Økt konkurransen om byens arealreserver kombinert med høye tomtekostnader krever tydelig 

prioritering av arealformål både i kommunens planbehandling og ved bruken av kommunale 

eiendomsressurser. Effektivisering av kommunal arealbruk på tvers av virksomheters formål 

gjennom sambruk må få økt fokus. Sambruk kan bety; å bygge mer og høyere på en tomt, å 

legge til rette for både offentlige og private formål i samme bygg/eiendom, f.eks. 

skole/næring/boliger, å bruke samme arealer til ulike tider og mer fleksibilitet.  Dette er 

krevende blant annet fordi behovshaverne forholder seg til egne prosjekter med forskjellige 

tidshorisonter for gjennomføring. Dagens behovsplaner og KVU-prosessene er heller ikke 

optimalt integrert opp mot kommunens overordnede planarbeid og byutviklingsmål. 

 

Kommunens behovsplaner og KVU-prosesser gjennomføres sektorvis og er ikke innrettet mot 

å identifisere, utrede og integrere andre sektorers formål og arealbehov. Unntaket gjelder til en 

viss grad for skolesektoren som for nye skoleanlegg også skal vurdere innpassing av flerbruks-

haller, kulturstasjoner og bad- og svømmehaller. Dersom man ser dagens sektorplaner isolert, 

og ikke i sammenheng med kommunens samlede behov, øker faren for suboptimalisering, 

dårlig tomteutnyttelse og unødvendig høye kjøpskostnader. Flere av kommunens mest 

kostbare tomtekjøp de seneste år er eksempler på dette. For å utnytte tilgjengelige kjøpsmidler 

og eksisterende eiendomsressurser bedre er det behov for å samkjøre sektorenes behovsplaner 

og KVU-prosesser.  

 

Samkjøring mellom sektorenes behovsplaner og kommunens overordnede planarbeid er 

avgjørende for å sikre at det avsettes tilstrekkelige arealer til utbygging av kommunal infra-

struktur og at dette skjer på rett sted, til rett tid, i samsvar med kommunens byutviklingsmål. 

Parallelle prosesser for kartlegging av kommunale arealbehov og kommunens planarbeid på 

områdenivå er følgelig sentralt.  

 

Svært relevant for ovennevnte problemstillinger er situasjonen for etablering av nye skole-

anlegg, jfr. UDEs innspill (vedlegg 2): «En økende del av skoleutbyggingen vil måtte skje på 

nye lokasjoner som i økende grad vil være i tett bystruktur, ikke jomfruelige tomter "på et 

jorde". Dette innebærer behov for mer omfattende plan- og medvirkningsprosesser enn det 

som er beskrevet i kommunens investeringsregime. F.eks. kan det være aktuelt å kombinere 

KVU og planprogramprosess. Det er dialog mellom EBY, PBE og UDE om mulige måter å 

organisere dette på. Denne utredningsprosessen bør videreføres. Både politiske og faglige mål 

for byutvikling, læring og bruk av skolen som lokalt kulturhus tilsier lokalisering av nye 

skoler sentralt i nye byområder. Dette innebærer bruk av areal som i regelen har potensial for 

høy utnyttelse, ofte 7-8 etasjer. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig å bygge grunnskoler i 

mer enn 3-4 etasjer. For å unngå at prosjektene blir svært dyre – og strider mot kommunens 
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knutepunktstrategi for byutvikling – må blandede formål vurderes, f.eks. kombinasjon av 

skole og næring, boliger eller andre kommunale formål.»  

 

Koblingen mellom planarbeid og behovskartleggingen skjer i dag etter ulike planmodeller og 

med ulik innretning og fokus. En gjennomgang for å sikre entydige og mer samkjørte 

prosesser bør derfor foretas.  Arealbehovsprosjektet som ble nedsatt i forbindelse med 

KP2030, var et forsøk på å sikre dette på kommuneplannivå. En slik overordnet tilnærming er 

krevende å operasjonalisere, og slik samkjøring anbefales framover gjennomført på område-

nivå. Som eksempler på slike pågående prosesser som EBY for tiden er involvert i kan nevnes: 

Strategisk plan for Hovinbyen, planprogram for Haugerud/Trosterud, Furuset, Mortensrud og 

Nedre Rommen/Stovner og tverrsektoriell KVU-prosess for Sognsveien 80.  

7.2 Samlokalisering 

I tillegg til økt fokus på sambrukseffekter og en tettere kobling mellom overordnet planarbeid 

og behovsutredninger bør kommunen gjennomgå og vurdere samlokalisering av kommunale 

virksomheter. Med unntak for Rådhuset og noen få andre næringseiendommer har kommunen 

solgt sine tidligere kontoreiendommer. De fleste av kommunens virksomheter leier i dag 

lokaler i det private markedet. En gjennomgang av kommunens leieforhold og vurdering av 

samlokalisering kan gi økonomiske gevinster i forhold til dagens leiekostnader, samt bedre 

arealutnyttelse ved kjøp av eiendommer i nye transformasjons- og byutviklingsområder. 

 

PBE og UBF gir ved sine uttalelser til saken også støtte til tverrsektoriell tilnærming samt 

innspill på sambrukseffekter, se vedlegg 1, 2 og 3. 

7. 3 Strategi for sambruk og samlokalisering  

Det anbefales utarbeidet en egen «delstrategi» for sambruk og samlokalisering. Utredningen 

skal utrede aktuelle kommunale sambruksformål, samt hvorvidt det bør åpnes for at private 

formål også innpasses i kommunale prosjekter for å sikre god tomteutnyttelse og ønsket 

byutvikling. 

8. MARKEDET OG KOMMUNEN SOM AKTØR I MARKEDET 

8.1 Innledning.   

Boligmarkedet i Oslo er sterkt segmentert i områder med mye byggeaktivitet og områder med 

mindre byggeaktivitet. Dette gir en aktør som kommunen utfordringer, spesielt fordi en klar 

målsetning er at utviklingen og byggeaktiviteten bør spres til flere områder. I et sterkt bolig-

marked er det forventet at boligprisene vil fortsette å stige, men sannsynligvis med kortere 

perioder med stagnerende priser. Dersom man legger til grunn sterk befolkningsvekst 

innebærer det at tomteprisene fortsatt vil stige, og at eiendomskjøp bør foretas så tidlig som 

mulig.  

 

I næringsmarkedet har utenlandske aktører/investorer den senere tiden vist interesse for de 

mest attraktive eiendommene. Dette kan i første rekke påvirke de kjøpene Oslo kommune må 

gjøre sentralt i byen. 

 

Prisforskjellen over tid blir særdeles merkbar i områder som modnes og der attraktiviteten 

øker. Utviklere og potensielle selgere kan ved økt informasjon om planprosesser og 

kommunale arealbehov posisjonere seg bedre ved å fremme reguleringsplaner med høy 

utnyttelse. Dette betyr at det å vente på detaljerte, tunge utredninger og lange beslutnings-

prosesser før man handler kan bli kostbart.  
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Også på kort sikt kan treghet redusere kommunens handlingsrom og muligheter. Når en 

eiendom først er lagt ut for salg i et attraktivt segment er selve salgsprosessen i markedet ofte 

meget kort. Fra det foreligger et prospekt til en budrunde iverksettes må kommunen være 

forberedt på at det kun går dager og ikke uker og måneder.  

 

En del av eiendommene som er for salg vil bli annonsert, men langt fra alle. Oslo kommune 

må derfor være tilstede som aktør for å kunne komme i forhandlingsposisjon også for ikke-

annonserte eiendommene. 

8.2 Geografisk vurdering 

Sentrumsområdene, inklusive Fjordbyen, er de områdene i Oslo som er under sterkest press. 

Ved inngangen til 2016 er presset sterkest i boligmarkedet, mens kontormarkedet er svakere, 

spesielt jo lengre man kommer ut fra sentrum. Men grunnet troen på fortsatt sterk befolknings-

økning i Oslo, ser aktørene dette mer som noe midlertidig enn som noe varig. Kjøp av 

eiendom i hele denne delen av byen vil fortsatt være kostbart. Utenlandske investorers 

inntreden i dette segmentet trekker imidlertid i den andre retningen. 

 

I de mest sentrumsnære delene av de nye byutviklingsområdene som Ensjø, Løren/Hasle og 

Økern er byutviklingen nå kommet så langt at prisene har blitt presset markant opp. Deler av 

byen som for ti år siden ble sett på som mindre attraktive er nå etterspurte. Dette viser med all 

tydelighet Oslo som en sterkt voksende by. 

 

Utenfor disse områdene har også prisene økt, men de ligger fortsatt på et betydelig lavere nivå 

jo lengre ut fra bykjernen man kommer. I disse områdene konkurrerer boligutvikling med 

fortsatt næringsvirksomhet i eksisterende lokaler men det vil enn så lenge være mulig å 

erverve eiendommer til relativt gunstige priser. Kommunale eiendomskjøp til offentlige 

formål som skole, barnehage mv vil her også bli oppfattet positivt av aktørene i markedet som 

skal bygge boliger, og derved bidra til at utvikling i området fremskyndes.  

8.3 Juridiske og skattemessige problemstillinger 

Større eiendommer er eid av en annen juridisk enhet og det hører nå til sjeldenhetene at dette 

er enkeltpersoner. Den vanligste eieformen er et single purpose aksjeselskap, men det kan 

også være sameier, partnerskap, åpne eller lukkede syndikater etc. Ved hver eierform kan det 

dukke opp spørsmål av juridisk, og ikke minst skattemessig karakter som vil ha konsekvenser 

for kjøper.  Dette krever at EBY har tilgang til juridisk og økonomisk spisskompetanse på kort 

varsel slik at hver enkelt sak og de juridiske og skattemessige aspektene blir utredet raskt, 

uavhengig av eierform. 

8.4 Handlekraft 

8.4.1 Markedsovervåkning og identifisering av aktuelle kjøpseindommer 

En forutsetning for å kunne handle best mulig i et marked er å kunne mest mulig om markedet, 

i tillegg til å kjenne egne behov. Markedsovervåkning består av flere elementer der noen bør 

gjennomføres kontinuerlig, mens andre overvåkningstiltak kan skje periodevis eller med mål 

om å løse ett konkret behov. EBYs analysegruppe har ansvar for å være oppdatert på 

utviklingstrekkene i byen generelt og i de delområder av byen der kommunen en spesielt aktiv 

eller har konkrete mål.  

 

Når markedsovervåkningen i større grad er transaksjonsbegrunnet og man er på jakt etter 

tomter/eiendommer som kan kjøpes må man benytte seg av meglerfirmaer/rådgivere som 

daglig har kontakter og som har ressurser til å gjøre konkret research. Ikke minst er dette helt 

nødvendig fordi en betydelig del av eiendommene som faktisk er for salg aldri blir annonsert 
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på vanlig måte. En annen form for research er konkret gjennomgang av aktører og 

eiendommer i et område for å vurdere hvilke eiendommer som kan være egnet for kommunen, 

og om det kan være mulig å gjennomføre kjøp selv om dagens eier (per dato) ikke har vurdert 

å selge. Dette er analyser som kan være en del av en KVU, men som også kan være aktuell i 

andre situasjoner. 

 

Som en del av markedsposisjoneringen og for å ha et best mulig utgangspunkt i det videre 

eiendomsstrategiarbeidet bør informasjon fra andre sektorers nylig gjennomførte tomtesøk 

innhentes.  

8.4.2 Parallelle KVU- og kjøpsprosesser 

I henhold til Oslo kommunes investeringsregime skal man gjennom en KVU-prosess for alle 

større investeringer. For mange investeringer inngår kjøp tomt som ett av flere elementer i 

utredningen. Dette er prosesser som tar tid og i løpet av utredningstiden kan kjøpesummen for 

aktuelle eiendommer i et gitt område øke dramatisk. I slike tilfeller er det viktig at kommunen 

kan gjennomføre kjøp dersom aktuell eiendom er til salgs før KVU-prosessen er gjennomført. 

Det ligger ikke føringer i KVU-regimet eller kommunens salgs- og kjøpsregelverk som er til 

hinder for dette.  

8.4.3 Fullmaktstruktur og investeringer  

Gjeldende vedtaksfullmakt for kjøp er begrenset til kr 30 mill. til byråden for byutvikling og 

kr 50 mill. til byrådet. Utfordringen ved dette er at beslutningsprosessen tar lang tid og da 

særlig for kjøp og salg som må vedtas av bystyret der endelig beslutning fort kan ta flere 

måneder.   Dette er spesielt sett i forhold til private beslutningsstrukturer der det er svært 

uvanlig at man trenger mer enn en måned før en styrebeslutning foreligger. Dette kan svekke 

kommunens posisjon som en interessant og attraktiv markedsaktør.  EBYs erfaring fra 

kjøpsprosesser de seneste år er at selgere stiller spørsmål om hvor mye høyere et bud fra Oslo 

kommune må være for å kompensere for lange beslutningsprosesser og lang tid før oppgjør 

finner sted. I tillegg kan det være knyttet usikkerhet til om byråd eller bystyret faktisk vil være 

positiv til et kjøp. Tid og usikkerhet koster. Enten ved at kommunen må by ekstra, eller som 

følge av at kjøper foretrekker en annen tilbyder.   

 

De fleste eiendomskjøp har betydelig mindre risiko enn de fleste andre investeringer relatert til 

de investerte beløpene. Det kan derfor være fornuftig å stille spørsmål om det kan etableres 

andre retningslinjer for eiendomskjøp enn for andre investeringer i Oslo kommune.  

Begrunnelsen ligger i at mange investeringer i kommunen er irreversible. Det betyr at man 

ikke har noe som kan selges når investeringen er foretatt. Dette stiller seg annerledes med de 

aller fleste eiendomsinvesteringer, og spesielt med tomteinvesteringer forutsatt at 

eiendommen/tomten kan nyttes av andre og kan selges i markedet. Og nettopp det er tilfellet 

med de aller fleste eiendomsinvesteringer. Unntaket er investeringer i bygg og anlegg som er 

så spesielle at andre ikke kan bruke det uten selv å investere betydelig.   

8.4.4 Verdien av handlekraft og hvordan bli handlekraftig 

Deler av eiendomsmarkedet er veldig konkurranseutsatt og for å lykkes bør man skaffe seg så 

mange fordeler som mulig. Et fortrinn er å kunne handle når en anledning byr seg. Har man 

ikke slikt handlingsrom kan muligheter passere. Mulighet og handlingsrom innebærer mer enn 

å agere i forhold til annonserte eiendommer. For kommunen bør handlingsrommet også 

omfatte identifisering og kjøpsinitiativ overfor private eiendommer som ikke er markeds-

eksponert, men som samsvarer med kommunens arealbehov på kort eller lengere sikt. For å 

være handlekraftig bør følgende være på plass: 
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 God oversikt over egne eiendomsressurser og kommunens eiendomsbehov 

 Ha alternativer og identifisere dem tidlig 

 Kunne handle raskt/ og fremtidsrettet 

 Effektive beslutningsprosesser 

 Ha god tid 

 Ha tilstrekkelig med ressurser 

Nest siste punkt kan se ut til å være i strid med punktene over. Det er det ikke. Poenget er at 

målet for OK bør være å komme i en posisjon der det er selger som har dårlig tid, samtidig 

som kommunen kan reagere raskt når muligheter byr seg. 

9. EN HELHETLIG, OPERATIV OG FLEKSIBEL EIENDOMSSTRATEGI 

 

Kommunens strategiske kjøp gjennomføres i all hovedsak for å sikre tomter til sosial infra-

struktur. Kjøpene gjennomføres ut fra sektorbestillinger og ofte for å løse kortsiktige og 

«akutte» utbyggingsbehov. Dagens praksis innebærer at mange eiendommer sikres for sent og 

til høy kostnad.  Byrådets ambisjoner for byutviklingen innebærer at gjeldende kjøpspraksis 

må endres. Eiendomsstrategien må også omfatte tidlige strategiske tomtekjøp for å sikre 

kommunale arealbehov på lengere sikt og for å bidra til byutvikling og boligutbygging i 

utpekte transformasjonsområder.  

 

Som en langsiktig eiendomsaktør vil eiendomsposisjonering og tidlige kjøp ha stor verdi for 

kommunen blant annet fordi:  

 man kjøper til lavere pris – eiendomsprisene stiger ettersom områdene modnes 

 kommunale kjøp har stor signaleffekt som en del av en områdemodning 

 kommunal infrastruktur, både sosial og grå/grønn/blå er viktig for å bygge nye 

byområder og i en del tilfeller kan privat utbygging bli utsatt i påvente av avklaring av 

kommunal infrastruktur 

 tidlige kjøp kan redusere usikkerhet/konflikt i den kommunale planleggingen 

Som påpekt av PBE og UDE (se vedlegg 1 og 2) bør kommunens langsiktige strategiske kjøp 

forankres i byutviklingsstrategien og gjøres uavhengig av at det foreligger et konkret 

kommunalt arealbehov identifisert gjennom sektorenes behovsplaner eller KVU’er.   

Kommunens langsiktig eiendomsposisjonering utarbeides med grunnlag i overordnede 

arealplaner, forventet boligbygging og befolkningsvekst basert på tall og statistikk fra FIN og 

PBE.  

 

Per i dag er ikke kommunal programmering/arealbehov særskilt tema i overordnet planarbeid 

(VPOR, Planprogram eller lignende). Dette må sikres i pågående og fremtidige planarbeid av 

PBE. 
 

Eiendomsstrategiens overordnede siktemål blir ut fra dette på en samfunnsøkonomisk optimal 

måte sikre utbygging av kommunal infrastruktur også utover behovsplanenes tiårsperiode og 

bidra til forsert byutvikling og boligutbygging i nye transformasjons- og byutviklingsområder.  
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Strategien tar utgangspunkt i kommuneplanens forutsetninger om byvekst og befolknings-

økning og konsentreres om de mest sentrale byutviklingsområdene for boligbygging og 

transformasjon. Oslo kommune kan ikke jobbe med og involvere seg like aktivt overalt. Dette 

av kapasitetshensyn både i forhold til økonomi og plan- og eiendoms-ressurser. Samtidig er 

det viktig at man parallelt vurderer nødvendigheten av å iverksette særskilte tiltak og innrette 

offentlige ressurser tidlig i mer markedsvake områder for å bidra til områdemodning og ønsket 

bolig- og byutvikling.  
 

Strategien basert på sektorenes behovsplaner må kobles tettere opp mot kommunens 

overordnede arealplaner og gjennomføring i byutviklingsområdene, herunder opp mot 

utbygging av grå-grønn-blå infrastruktur. Samtidig vil eiendomsstrategien være delvis 

avgrenset mot dette arbeidet som i motsetning til utbygging av kommunal infrastruktur for en 

stor del finansieres gjennom private grunneierbidrag med grunnlag i rekkefølgebestemmelser 

og utbyggingsavtaler.  
 

Arealbehovsprosjektet nedsatt i forbindelse med KP2030-arbeidet var et forsøk på å sikre en 

slik kobling på kommuneplannivå. En så overordnet tilnærming er imidlertid svært krevende å 

operasjonalisere og slik samkjøring anbefales i stedet gjennomført på områdenivå.  For å gjøre 

eiendomsstrategien og kjøpsprogrammene mest mulig operasjonelle foreslås inndeling i tids-

faser og at det utarbeides geografisk oppdelte investeringsprogrammer for de mest sentrale 

byutviklingsområdene. 

 

I samsvar med dette anbefales at:  

 det utarbeides et investeringsprogram for de viktigste og mest sentrale utbyggings-

områdene på kort/mellomlang sikt med bakgrunn i og samsvarende med sektorenes 10-

årige behovsplaner 
 

 det utarbeides en strategi for kommunal eiendomsposisjonering - inkludert overordnet 

analyse av arealbehov - for å etablere en langsiktig kjøpspolicy i utviklingsområdene 

med tilhørende investeringsprogram. Dette med sikte på sikring av arealer for 

kommunale formål, områdemodning, bolig- og byutvikling. Strategien forankres i 

byutviklingsstrategien og tidsperiode sammenfallende med kommuneplanperioden 

(2030-2050) 
 

 utviklingsområdene prioriteres i samsvar med forslag i kapittel 2 foran 
 

 det utarbeides en strategi i forhold til de mer «markedssvake» byområdene 
 

 investeringsprogrammene forankres i kommunens økonomiplaner basert på årlige 

oppdateringer av eiendomsstrategien som legges fram til den årlige Startkonferansen 

10. ORGANISERING 

 

I Hovinbyen har Oslo kommune opprettet en egen gjennomføringsorganisasjon for den 

samlede utbyggingen av kommunalteknisk infrastruktur, herunder bygging av anlegg i 

kommunal regi samt kontroll av realytelser i henhold til bestemmelsene i inngåtte 

utbyggingsavtaler mellom kommunen og utbyggere/grunneiere, se vedlegg 6.  
  

En tilsvarende systematisk organisering er ikke etablert for å sikre utbygging av offentlige 

formål som sosial infrastruktur. Gjennomføring av eiendomsstrategien forutsetter bedre 

koordinering og samhandling på tvers av sektorer og ansvarsområder. Særlig viktige aktører 

vil være PBE som overordnet planmyndighet, sentrale behovshavere, og operative utførere 

som EBY og foretakene. Strategien vedtas av byrådet. Under følger en oversikt over sentrale 

kommunale virksomheter for gjennomføring og oppfølging av eiendomsstrategien:  
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Byrådsavdelinger med underliggende virksomheter/aktuelle behovshavere 

BYU - Planmyndighet - Strategisk grunneier -Kulturminneforvalter 
- EBY                       

- PBE 

- BYA 

EHS - Sykehjem/Omsorg+ / kommunale boliger & annet 

- Sykehjemsetaten 

- Aktuelle bydeler  

- Helseetaten 

- Velferdsetaten 

- Barne-  og familie-etaten 

OVK - Skole/barnehage 
- Undervisningsetaten 

KIF - Gravferd – Kultur- og idrett 

- Gravferdsetaten 

- Kulturetaten 

MOS - Idrett – Blågrønn struktur – Samferdselsanlegg - 

Gjenbruk/Miljøstasjoner/avfallsmottak- Energianlegg 

- Bymiljøetaten 

- Renovasjonsetaten 

- Vann og avløpsetaten 

- Klima og energiprogrammet 

- Sykkelprosjektet 

- Brann og redningsetaten 

- RUTER 

- Kollektivtransportproduksjon 

- Energigjenvinningsetaten 

NOE - Forvaltning /bygging av formålsbygg 

- Omsorgsbygg KF 

- Undervisningsbygg KF 

- Kultur og idrettsbygg KF 

- Boligbygg KF 

FIN m/UKE – Planlegging, statistikk og investeringsregime 

 

EBYS anbefaling:  

Det opprettes en koordineringsgruppe på byrådsavdelingsnivå og en operasjonell prosjekt-

gruppe på virksomhetsnivå.  
 

Koordineringsgruppen etableres med deltakere fra BYU, FIN, NOE, EHS, OVK og KIF. 

Gruppen ledes av BYU som ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av eiendoms-

strategien. Prosjektgruppen etableres med behovshavere på virksomhetsnivå, aktuelle bydeler, 

PBE, EBY og FIN.  EBY leder gruppen og fungerer som sekretariat for koordineringsgruppen. 

11. ØKONOMISKE OG ADMINSTRATIVE KONSEKVENSER 

11.1 Budsjettmidler  

Det er i byrådets forslag til budsjett 2017 og i økonomiplan for 2017 – 2020 foreslått 630 mill. 

årlig i økonomiperioden til eiendomskjøp primært til tomter til kommunale formål som skoler, 

barnehager og omsorgsinstitusjoner.  
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Budsjettmidler i økonomiplanperioden i mill. kroner 

  2016 2017 2018 2019 2020 Sum 

Eiendomskjøp til 

transformasjon 

p. nr. 107009 

 
 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

120 

Eiendomskjøp til 

sosial infrastruktur 

p. nr. 116001 

 

944,2 

 

600 

 

600 

 

600 

 

600 

 

3 344,2 

Total 944,2 630 630 630 630 3 464,2 

11.2 Investeringsramme/arealbehov på kort sikt  

11.2.1 Skolesektoren  

EBY har pr. august 2016 pågående kjøpssaker for skolesektoren på Hoff/Skøyen, Frysja, 

Ensjø (inkl. barnehage) Voldsløkka (avventer endelig reguleringsvedtak), Sandaker (utvidelse 

av skolegård mv) og Myntgata 2 (under salg fra Skifte). Videre har EBY i oppdrag å erverve 

tomt til flerbrukshall/park på Løren og tomt til ny sentrumsbrannstasjon i Bjørvika. 

 

I tillegg til ovennevnte kan eiendomskjøp for skolesektoren påregnes i planperioden for: 

 Sørenga – skoletomt (regulering påstartet)  

 Treschowsgate 16 – skole (reguleringsforslag PBE) 

 Ulvenveien 89 – skole (Vedtatt plan - innregulert skole i blandet formål)  

 Veterinærhøyskolen – skole mm. (Skal avhendes av Staten - UDE vurderer kjøp) 

Oversikten over viser arealbehov for skolesektoren i disse områdene sett fra UDE og PBEs 

ståsted. Og selv om ikke alle disse eiendommene reguleres og erverves som planlagt har Oslo 

kommune arealbehov i nær fremtid for skolesektoren i disse områdene.  

 

EBY vurderer at kjøp av tomt til skole i sentrumsnært område anslagsvis koster mellom kr 250 

og 400 mill. avhengig av størrelse og beliggenhet. I tillegg må påregnes kjøpsomkostninger 

for påstående bebyggelse og evt. skatt ved avvikling av eiendomsaksjeselskaper. Om kjøpene 

over gjennomføres, eller erstattes av andre kjøp i samme områder, innebærer dette kostnader 

minimum i størrelsesorden 2 mrd. kroner (i svært runde tall). Kjøp for skolesektoren kan da 

totalt komme opp i over 3 mrd. kroner i økonomiplanperioden. 

 

Skoletomter i områdene lengre utover i retning syd eller øst vil anslagsvis koste fra kr 75 til 

250 mill. avhengig av beliggenhet og størrelse. Som regel ønskes skolene nå relativt sentralt 

plassert i utviklingsområdene, noe som betyr at prisene sjelden vil ligge i det nederste sjiktet. 

Prisene forventes å øke desto lengre man venter og jo lengre utviklingen i områdene har 

kommet. Skal man kjøpe 5 skoletomter i områder man ønsker transformasjon vil dette 

sannsynligvis koste mellom en halv og en milliard kroner. 

11.2.2 Andre sektorer 

Å anslå budsjettbehov for øvrige sektorer innenfor økonomiplanperioden er krevende. Dette 

av flere årsaker. Øvrige sektorers arbeid med utvikling av behovsversikter og område-KVU’er 

er ikke kommet like langt som i skolesektoren. Dette innebærer at disse sektorenes behov ikke 

er så spesifikke som for skolesektoren verken i forhold til geografi eller tidsperiode. 
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En sentral oppgave i det videre arbeidet med strategien blir derfor å innarbeide øvrige 

sektorers arealbehov for å synliggjøre investeringsbehovet og knytte dette opp mot 

kommunens økonomiplaner.  

 

Gitt dette utgangspunktet er det vanskelig for EBY på nåværende tidspunkt å anslå 

budsjettbehov for øvrige sektorer. Men for følgende sektorer/formål kan det påregnes 

investeringsbehov innenfor økonomiplanperioden: 

 Barnehager, (særlig i bydelene Frogner, Østensjø og Nordstrand)  

 Omsorgssektorens behovsplan (sykehjem, Omsorg+) operer med behov først etter 

2020 og 2025 hvor det antydes forberedende kjøp av tomter som erstatning for 

uegnede sykehjem og for å møte økt behov fra ca 2025. Aktuelt med kjøp av nye 

tomter og regulering som erstatning for Silurveien og Manglerudhjemmet innen 2020. 

 Tomt til ny storbylegevakt 

 Handlingsprogram fra BYM av 02.02.2016 viser også mulige ervervsbehov for idrett- 

og friluftformål i økonomiplanperioden, herunder pågående prosesser knyttet til 

etablering av flerbrukshall på Løren og parkareal på Haugerud 

11.3 Utarbeidelse av et investeringsprogram på lang sikt (KP-planperioden) 

Dette blir en av de mest sentrale oppgavene knyttet til oppfølging og videreutvikling av en 

kommunal eiendomsstrategi og forutsettes fremlagt til startkonferansen. Før dette foreligger er 

det ikke mulig å anslå budsjettbehovet. Dette avhenger også av hvor offensivt byrådet ønsker å 

være i forhold til å sikre arealer for framtidig utbygging av kommunal infrastruktur og i 

forhold til bruk av strategiske eiendomskjøp som instrument for områdemodning, 

boligutbygging og ønsket byutvikling. 

 

Med bakgrunn i at identifiserte kommunale arealbehov på kort sikt overstiger 

budsjettrammene i økonomiplanperioden må investeringsrammene økes vesentlig dersom 

kommunen ønsker handlingsrom også for langsiktige strategiske kjøp. Inntil det foreligger en 

overordnet eiendomsstrategi med tilhørende investeringsprogram for mer langsiktige mål 

anbefales at det avsettes 250 mill. årlig i perioden 2017 – 2020. Dette for å gi handlingsrom til 

å sikre seg strategisk viktige eiendomsobjekter i nye utviklingsområder der Oslo kommune i 

dag eier marginalt med eiendom og for å fremme områdemodning. 

11.4 Fleksibilitet i bruk av kjøpsmidler 

 Det bør generelt være fleksibilitet i bruken av kjøpsmidler mellom kjøp til sosial 

infrastruktur/kommunale formål i samsvar med sektorenes behovsplaner (kort/mellomlag sikt) 

og strategiske kjøp som virkemiddel og innsatsfaktor for områdemodning, ønsket bolig- og 

byutvikling og beregnede kommunale arealbehov på lengere sikt. Dette for å sikre gjennom-

føring av hensiktsmessige kjøp både på kort og lang sikt nå det byr seg markedsmuligheter.   

11.5 Rullering av eiendomsstrategien  

Eiendomsstrategien basert på årlige oppdateringer av arealbehov og investeringsrammer 

utarbeides til den årlige Startkonferansen.  

11.6 Inndekning av administrative kostnader - gjeninnføring av provisjonssystemet 

Praksis ved kommunens salg og kjøp av eiendommer har i alle år vært at EBYs administrative 

kostnader har vært inndekket gjennom en fast provisjonssats i forhold til salgs- og kjøpe-

summen. Dette systemet ble endret i 2013 ved at provisjonssatsene ved eiendomssalg ble 

redusert og for eiendomskjøp fjernet. Etatens kjøpsomkostninger inndekkes nå over ordinær 

drift og ved internfakturering av sektorer og virksomheter EBY gjennomfører kjøp for. 

Begrunnelsen for endringen var at kjøpesum pr. gjennomført transaksjon hadde økt vesentlig 



 
 

 

23 

 

noe som ga urimelig høy provisjon og inndekning i forhold til EBYs administrative kostnader. 

Dagens system med internfakturering er administrativt tungvint og et lite effektivt system. 

EBY forslår derfor å gjeninnføre provisjon ved strategiske kjøp. For å forhindre at dette gir 

urimelige utslag ved kostbare kjøp anbefales innført et system mer likt for eiendomssalg og da 

konkret slik: 

 For kjøp med kjøpesum kr 50 mill. og lavere belastes 2 % provisjon 

 For kjøp med kjøpesum over kr 50 mill. belastes 1 % provisjon, begrenset oppad til 

maks 1 mill. pr. transaksjon 

12. GJENNOMFØRINGSANSVAR, TILTAK OG OPPFØLGINGSOPPGAVER 

 

BYU er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av eiendomsstrategien. EBY har 

hovedansvaret for å følge opp den operative delen av eiendomsstrategien i samsvar med 

foreslått oppbygging og organisering. En vellykket gjennomføring forutsetter tverrsektorielt 

fokus, tett samarbeid og aktivt bidrag fra mange kommunale virksomheter. PBE forutsettes å 

bidra med utredningsarbeid knyttet til prioritering av innsatsområder, oppdatert statistikk for 

beregning av langsiktig behov (sammen med FIN), område- og stedsanalyser for å 

konkretisere ervervsområder og oppdatere pågående planarbeid til å innbefatte kommunale 

arealformål. Fra bestillervirksomhetene forutsettes årlige utarbeidelser av prioriterte 

tomte/arealbehov som grunnlag for investeringsprogrammer og økonomiplaner. Fra foretakene 

og NOE forutsettes samarbeid og bidrag i forhold til ulike utredningstemaer om utgående 

kapasitet, sambruk og eiendomsaksjeselskaper. Fra FIN forutsettes samarbeid og oppdatert 

statistikk for befolkningsprognoser mv.   

12.1 Forslag til oppfølgingstiltak med ansvarsplassering:   

 

Overordnete tiltak: 

 vedtak om eiendomsstrategi – ansvar byrådet   

 fullmakter for kjøp med sikte på raskere beslutningsprosesser – ansvar BYU 

 gjeninnføre provisjonssystemet ved eiendomskjøp – ansvar BYU 

Organiseringstiltak 

 etablering av koordineringsgruppe på byrådsavdelingsnivå – ansvar BYU 

 etablering av prosjektgruppe på virksomhetsnivå – ansvar EBY 

 opprette tverrsektorielle samarbeidsgrupper for å utnytte kommunens kompetanse og 

fagmiljøer for oppfølging av strategien og foreslåtte tiltak - ansvar EBY  

Hovedtiltak: 

 utarbeidelse av et investeringsprogram for de viktigste og mest sentrale utbyggings-

områdene på kort/mellomlang sikt med bakgrunn i sektorenes 10-årige behovsplaner – 

ansvar EBY i samarbeid med prosjektgruppen 

 utarbeidelse av strategi for kommunal eiendomsposisjonering, inkludert overordnet 

analyse av arealbehov – for å etablere kommunal langsiktig kjøpspolicy i 

transformasjons- og utviklingsområder med tilhørende investeringsprogram – ansvar 

EBY/PBE og sentrale bestiller-virksomheter  

 gjennomgang av foretakenes porteføljer av utgående kapasitet/ledigstilte bygg med 

sikte på optimalisert kommunal bruk – ansvar - NOE, med bistand fra foretakene/EBY  
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Andre tiltak og oppgaver: 

 delstrategi om sambruk/samlokalisering - ansvar EBY, foretakene m.fl. 

 utarbeide område- og stedsanalyser i prioriterte byutviklingsområder for å sikre areal 

til kommunale utbyggingsformål - oppfølgingsansvar PBE/EBY  

 integrere kommunale arealbehov i overordnet planarbeid – ansvar PBE 

 etablere strategi i forhold til mer «markedssvake» byområder – ansvar EBY/PBE 

 markedsovervåkning og tomtesøk – ansvar EBY/m. bistand fra foretakene/UDE m.fl. 

 kobling/integrering av EBYs eiendomsregister (OKER) med PBEs/andres 

kartdatabaser – ansvar EBY/PBE 

 utredning knyttet til kjøp og forvaltning av eiendomsaksjeselskaper – ansvar EBY 

(bistand fra foretakene, NOE)  

 møter med Staten med sikte på å avklare erverv/makeskiftemuligheter i forhold til 

statlige eiendommer som Politihøyskolen, Botsen, Veterinærhøyskolen, Folkehelse-

instituttet/ Odontologisk fakultet, sykehusporteføljen m.fl – ansvar EBY 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Innspill fra PBE 

2. Innspill fra UDE 

3. Innspill fra UBF 

4. Lovbestemte virkemidler for sikring av arealer 

5. Kommunale arealbehov 

6. Organisasjonskart for Hovinbyen. 


