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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

FO
R

O
R

D

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
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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

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

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

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

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

- VEDTAK 97/2016 I BYDELSUTVALGET FOR BYDEL GAMLE OSLO

B
oligmarkedet i Oslo er pre-
get av store sosiale forskjel-
ler mellom ulike områder i 
byen, og blant befolknings-
grupper. Variasjon i inntekt 
henger ofte sammen med 

forskjeller i utdanningsnivå, sysselset-
tingsgrad og helsetilstand. Samtidig som 
det er store forskjeller, er det et politisk 
mål å gi like muligheter for alle og redu-
sere sosial ulikhet.

Sosial bærekraft er et viktig tema og 
begrep som går igjen i en rekke sentra-
le beslutningsgrunnlag og mandater. 
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo ønsker 
en studie av ulike sosialt innovative og 
bærekraftige boligsosiale løsninger, for 
å sikre at flest mulig av de som bor på 
Tøyen i dag skal ha muligheten til å bli 
boende. Sosial bærekraft er et overordnet 
perspektiv for denne studiens presen-
tasjon av innovative og bærekraftige 
boligsosiale løsninger, med variasjon av 
bolig og boformer.

Den boligsosiale innsatsen i Norge har i 
hovedsak tre formål: fremskaffe boliger, 
hjelpe utsatte grupper til å etablere seg i 
bolig og følge opp personer med tjenes-
tebehov. Innenfor disse tre formålene 
finnes det et stort handlingsrom for inno-
vasjon.1 Denne studien vil først og fremst 
ta for seg det å fremskaffe boliger, og å 
hjelpe utsattte grupper inn på boligmar-
kedet. Studien kommer i mindre grad inn 
på det å følge opp personer med tjeneste-
behov, selv om dette også er berørt.

Dette kapittelet ser nærmere på hvilke 
mandater og beslutninger som understøt-
ter arbeidet med studien, dens formål og 
problemstillinger, på lokalt, kommunalt 
og nasjonalt nivå. Kapittelet ser også på 
hvordan innovasjon og nye løsninger 
krever nye partnerskap, i tråd med områ-
deløftmetodikken.

Områdeløft og sosial 
bærekraft

Sosial bærekraft er sentralt 
i områdeløftmetodikk. Et 
områdeløft skal styrke gode 
nærmiljøkvaliteter, lokale 
tilbud, tjenester og fysisk miljø. 
Det innebærer en helhetlig 
innsats med lokal forankring, 
stor grad av beboerinvolvering, 
og tverrfaglig samarbeid 
mellom ulike sektorer og 
samfunnsaktører.

M
ed begrepet lokal forankring 
forstås at man tar utgangspunkt 
i beboernes egen opplevelse av 
stedets muligheter og utfor-
dringer. Arbeidet innenfor et 
områdeløft skal være forankret 

i beboernes behov og ønsker, og innsatsen skal skje 
nedenfra og opp. Det handler om å legge til rette 
for å skape sosialt bærekraftige løsninger, som skal 
leve videre også etter det avgrensede områdeløftet.

Den områderettede innsatsen i Oslo er forankret i 
en samarbeidsavtale mellom Husbanken og Oslo 
kommune.  Samarbeidsavtalen forplikter begge 
parter og skal, ved kunnskapsbasert og langsiktig 

1. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeide, 
Anne Skevik Grødem, Institutt for  for 
samfunnsforskning, 2014
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utvikling av tjenester, være med 
på å gi et bedre tilbud til innbyg-
gerne på områdene bolig, områ-
desatsing og levekårsutjevning.

Målene i samarbeidsavtalen er at 
flere vanskeligstilte på bolig-
markedet i Oslo skal ha egnede 
boliger. Nærmiljøkvaliteter og 
sosial bærekraft skal styrkes i de 
mest levekårsutsatte områdene. 
Endringer i beboersammen-
setningen skal møtes gjennom 
effektiv bruk av eksisterende, og 
utvikling av nye, økonomiske 
virkemidler.

Byrådet peker i byråds- 
erklæringen på områdeløftmeto-
dikken som viktig for å minske 
sosiale forskjeller og sier at 
byrådet vil forlenge, forsterke og 
fornye ordningen med bydels-
vise områdeløft med satsing 
på lokal frivillighet, kultur og 
medvirkning, hvor målet er en 
mer bærekraftig by og sosial 
utjevning2.

Visjonen til Områdeløft Tøyen 
sier at Tøyen skal oppleves som et 
trygt, inkluderende sted med en 
aktiv befolkning som ønsker å bli 
boende. Et trygt bo- og oppvekst-
miljø er et av hovedmålene for 
områdeløftet3. Direkte relevant 
for denne studien er at hovedmå-
let videre er presisert ved at områ-
det skal tilby en variert boligsam-
mensetning som gjør det mulig å 
ha en boligkarriere lokalt.

Tøyenrådet har vedtatt at i 
tillegg til bomiljø, må boligpo-
litikk prioriteres i arbeidet med 
Områdeløft Tøyen og i Bydel 
Gamle Oslo.

Byrådserklæringen

Byrådserklæringen sier at en av 
de største oppgavene knyttet 
til byutvikling i Oslo er å sørge 
for nok boliger til en økende 
befolkning og redusere de 
sosiale ulikhetene. 

E
rklæringen sier at 
bygging av flere 
boliger er viktig for 
at Oslo ikke skal 
bli en by hvor kun 
de med sterkest 

økonomi har råd til å bo. Det skal 
være variasjon i boligtyper og 
størrelser slik at mennesker med 
ulik bakgrunn kan bo over hele 
byen. Byrådet vil jobbe for større 
trygghet i boligmarkedet, enten 
du eier eller leier bolig4.

Byrådet vil sikre et tilstrekkelig 
antall byggeklare tomter ved å 
sørge for fremdrift og et stort 
volum av pågående regulerings-
prosesser. Kommunen skal kjøpe 
opp strategiske tomter over hele 

byen, for å igangsette utvikling 
av nye områder der det i utgangs-
punktet ikke er marked for å 
bygge ut.

Oslo kommune sin bolig- 
behovsplan 2017-2020 er basert 
på målsetningen i byrådserklæ-
ringen om at den sosiale boligpo-
litikken skal redusere de sosiale 
ulikhetene i byen5. Det skal vide-
re utarbeides en investeringsplan 
som omfatter bygging og kjøp 
av kommunale boliger, samt 
framskaffelse av utleieboliger 
gjennom innleie- og tilvisnings-
avtaler. For perioden 2016 - 2019 
er det vedtatt en investerings-
ramme på 2 218 millioner til 
kjøp og bygging av boliger.

2. Plattform for byrådssamarbeid mellom 
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og 
Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019.

3. Programplan for Områdeløft Tøyen 2015 - 2018.

4. Plattform for byrådssamarbeid mellom 
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og 
Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019.

5. Boligbehovsplan 2017-2020, Oslo kommune.

Planstrategi for Oslo 
kommune6

Kommuneplan for Oslo har 
en planstrategi hvor sosial 
bærekraft og like muligheter, er 
ett av tre sentrale temaområder. 
Sammen med taktskifte i 
klima- og miljøpolitikken, 
og en aktiv og økonomisk 
bærekraftig kommune, er sosial 
bærekraft og like muligheter 
en av de viktigste utfordringene 
kommunen står overfor. 

P
lanstrategien sier 
at Oslo Kommune 
skal utrede 
hvordan styring 
av byutviklingen 
kan brukes som 

et verktøy for sosial utjevning. 
Strategien sier videre at det er 
viktig å utarbeide en strategi for 
å kartlegge hvilke typer proble-
mer kommunen bør løse, hvilke 
virkemidler kommunen har til 
rådighet, hvilke sektorer som må 
bidra for å løse dem og til hvilken 
kostnad. Det påpekes at det er 

viktig å tenke byutvikling i vid for-
stand og samarbeide tverrfaglig.

Kommunen skal også utarbei-
de en boligbehovsplan7 med 
fokus på anskaffelse av flere 
kommunale boliger, sette i gang 
et selvbyggerprogram med 
uttesting av ulike modeller for 
egeninnsats og kostnadsreduk-
sjon, samarbeide med UDI om 
boliger til asylsøkere og sikre til-
gjengelighet for alle grupper ved 
bruk av prinsipper for universell 
utforming.

6. Planstrategi for Oslo 2016–2019 Planprogram for 
revisjon av kommuneplanen. goo.gl/VejkdG

7. Boligbehovsplan 2017-2020, Oslo kommune.
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Nasjonal strategi for 
boligsosialt arbeid

I Bolig for velferd - Nasjonal 
strategi for boligsosialt arbeid 
(2014–2020)8, er det et mål om 
at alle skal bo trygt og godt, og 
få den hjelpen man trenger for å 
gå fra midlertidig til varig bolig 
eller hjelp til å skaffe egnet 
bolig.

H
usbanken har et særlig ansvar i 
arbeidet med å sikre at vanskelig-
stilte på boligmarkedet skal kunne 
skaffe seg, og beholde en egnet 
bolig. Husbanken skal arbeide for 
å legge til rette for at også vanske-

ligstilte skal ha mulighet til å eie av bolig, eller ha 
tilgang på gode utleieboliger. Prioriterte innsatsom-
råder er hjelp fra midlertidig til varig bolig, og hjelp 
til å skaffe egnet bolig.

Økonomiske virkemidler som startlån, veiledning 
rundt det å leie bolig i privatmarkedet, eller å ta i 
bruk metoder rundt leie til eie modellen prioriteres.

Strategien legger også vekt på sosial ulikhet 
knyttet til boligen og nærområdet, og vil forsterke 
innsatsen ovenfor barn og unge. De trekker spesielt 
frem barn som bor trangt i kommunale leiligheter 
med dårlig bostandard, og i et dårlig bomiljø.

I Husbankens kommuneprogram legges målene 
i Bolig for velferd til grunn9. Dette inkluderer 
individuelle økonomiske virkemidler, virkemidler 
for boligfremskaffelse og -kvalitet, tilskudd til bolig, 
boligsosialt kompetansetilskudd, samt tilskudd til 
by- og områdeutvikling.

8. Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt 
arbeid (2014–2020).

9. Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 
2016-2020 Programbeskrivelse.

10. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeide, Anne 
Skevik Grødem, Institutt for Samfunnsforskning, 
2014.

11. Boligsosialt utviklingsprogram, et knippe 

Sosial innovasjon

Sosial innovasjon handler om 
å komme opp med nye ideer 
som fungerer som løsning på 
uløste utfordringer i samfunnet. 
Pilotering av innovative og 
bærekraftige boligsosiale 
løsninger krever samhandling 
på tvers av sektorer.

I
nstitutt for Samfunnsforskning publiserte 
i 2014 rapporten “Innovasjon og styring i 
boligsosialt arbeid”, på bestilling fra Husban-
ken. Her snakker de om fem dimensjoner i 
sosiale innovasjoner. Dimensjonene innen 
sosial innovasjon strekker seg fra mikronivå 

og hvordan man møter brukerne, til et overordnet 
makronivå med innovasjoner som angår helheten i 
det lokale velferdssystemet.

1. Innovasjon i tjenester og nye måter å møte 
brukere på. Dette kan for eksempel være å tilby 
nye boformer, boligtyper eller rette seg mot nye 
bruker-grupper.

2. Innovasjon i reguleringer og rettigheter. For 
eksempel nye eie- og leieformer, og kriterier for 
tildeling.

3. Innovasjon i styring av prosjekter og samarbeid 
mellom prosjekter og omgivelser (”governance”), 
Nye samarbeidsformer på tvers av etater, profesjo-
ner og nivåer, og nye måter å drive medvirkning 
på.

resultateter. Velferdsetaten, Oslo kommune, 2015.
12. Veileder for sosial innovasjon, Velferdsetaten, Oslo kommune.

4. Innovasjon i arbeidsmåter og 
finansiering, Dette kan være 
ulike modeller for selvbygging, 
leie til eie og finansiering av 
utleie med sosialt formål.

5. Innovasjoner som angår helhe-
ten i lokale velferdssystemer. 
Her blir sosiale entreprenører 
trukket fram sammen med bo-
ligbyggelag, frivillige og lokale 
arbeidsgivere og næringsliv10.

Eksempelsamlingen i studien vil 
vise prosjekter med sosial inno-
vasjon innenfor alle disse ulike 
dimensjonene.

Klassifiseringen over viser at 
man med sosial innovasjon har 
en langt bredere forståelse av 
innovasjon enn den klassiske 
teknologiske innovasjonen, som 
ofte handler om å finne opp et 
nytt produkt. Rapporten viser til 
klassiske studier av Schumpeter 
som presiserer at innovasjoner 
sjelden innebærer å introdusere 
noe helt nytt, men snarere å 
kombinere kjente elementer på 
nye måter.

Det er tre vesentlige forskjeller 
på teknologisk og sosial innova-
sjon. I teknologisk innovasjon er 
det et klart skille mellom prosess 
og produkt. Dette har man ikke 
i sosial innovasjon der en ny 
prosess kan være et vellykket 
sluttprodukt av en sosial innova-
sjon.

Det er mindre vekt på teknologi 
i sosial innovasjon. Teknologis-
ke løsninger kan, men trenger 
ikke, å være et element i sosial 
innovasjon.

Den tredje viktig forskjell er at 
sosiale innovasjoner typisk er 
knyttet til ønsket om å løse et 
lokalt problem, framfor å erobre 
markedsandeler. Det er derfor 
ikke nødvendigvis et poeng å 
skulle beskytte sosiale innova-
sjoner mot kopiering. Tvert imot 
er det i sosiale innovasjoners 
natur at de skal deles, adopteres, 
tilpasses og/eller oppskaleres. 
De fleste sosiale innovatører vil 
oppmuntre andre til å la seg 
inspirere av deres sosiale inno-
vasjoner.

BOSin

Bolig for velferd

Oslo kommune jobber 
målrettet med boligsosi-
al innovasjon gjennom 
BOSin, Boligsosialt inno-
vasjonsprogram, som er 
en videreføring av Boso, 
Boligsosialt utviklings-
program. Boligsosialt 
utviklingsprogram (Boso) 
var et nasjonalt program 
med lokale programmer i 
flere kommuner. 

Erfaringer fra arbeid med 
boligsosialt utviklingspro-
gram i Oslo viser til en 
rekke gode eksempler på 
hvordan bydeler har arbei-
det tverrfaglig for å lykkes 
bedre i sitt boligsosiale 
arbeid, enten knyttet til 
fremskaffelse av boliger, 
oppfølging av beboere 
eller arbeid for å bedre 
bomiljøene11. 

Velferdsetaten har på 
bakgrunn av dette utviklet 
en veileder for sosial 
innovasjon12. Her sier 
de: “Vi trenger å tenke 
utenfor ”siloene” og i 
større grad involvere de 
som skal ta våre tjenest-
er i bruk. Vi må jobbe 
mer tverrsektorielt og 
være åpne for gode 
ideer fra innbyggerne, 
sosiale entreprenører og 
frivillige som kan hjelpe 
oss og samfunnet med 
å forbedre eller utvikle 
helt nye tjenester.” De 
viser også til at Byråds-
avdeling for eldre, helse 
og sosiale tjenesters har 
vedtatt en egen innova-
sjonsstrategi med botilbud 
som et av fire hovedområ-
der for innovasjon. 

Å stimulere til nytenkning og sosial innovasjon er et prioritert 
innsatsområde i den nasjonale strategien Bolig for velferd. Strate-
gien vil legge til rette for sosial innovasjon og sosialt entreprenør-
skap, men viser til at det foreløpig finnes få eksempler på sosial 
innovasjon og sosiale entreprenører innenfor det boligsosiale 
arbeidet i Norge. Innsatsen på sosial innovasjon begrunnes med at 
nytenkning og sektorovergripende tiltak kan gi løsninger som har 
vært vanskelige å få til innenfor etablerte forvaltningsstrukturer.
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13. Økt boligvekst i Oslo - Rapport fra 
boligvekstutvalget 2016.

14. Bolig for velferd -  Nasjonal strategi for boligsosialt 
arbeid (2014–2020), 2014.

Variasjon i bolig og boformer

I stedsanalysen for Tøyen konkluderes det med 
at det på Tøyen, og i Bydel Gamle Oslo, er en 
lite variert boligmasse. Det er behov for et mer 
variert boligtilbud og større leiligheter.

D
enne studien viser 
til eksempler på 
ulike boligsosiale 
løsninger som 
kan piloteres i 
bydelen. Mandatet 

fra bydelsutvalget legger vekt på 
at det er behov for nye løsninger 
som kan bidra til større variasjon 
i boligmassen og nye boformer. 
Trangboddheten på Tøyen 
er på 13 prosent, og 2 av 3 er 
aleneboende. Trangboddhet 
skaper uro og konfliktnivå. Nye 
boformer og gode bomiljø kan 
motvirke dette. 

Byrådserklæringen stadfester 
at det er nødvendig å stimulere 
for nye typer boformer. Program 
for balansert boligkvalitet peker 
på at det er nødvendig å arbei-
de frem pilotprosjekter for nye 
løsninger som imøtekommer 
behovene i boligmarkedet. Det 
er behov for variasjon i bolig-
størrelse, og innovasjon innenfor 

områder som bygningsteknologi, 
nye boformer, boliger med felles-
arealer og lignende.

Boligvekstutvalget foreslår i sin 
sluttrapport kort- og langsik-
tige tiltak som vil bidra til økt 
boligbygging med kvalitet13. Det 
er fokus på å tilrettelegge for 
effektiv utvikling for de store 
aktørene. Boligvekstutvalget 
identifiserer også behovet for å 
teste ut nye boligtyper tilpasset 
nye boformer, inkludert selv-
byggerprosjekter, og varierte 
boligprisnivåer. 

Programmet for balansert bo-
ligkvalitet peker på mye av det 
samme. Programmet peker på at 
utforming av regelverket slik det 
er i dag, kan være til hinder for å 
utvikle og bygge gode og rimelig 
boliger til befolkningen som står 
utenfor boligmarkedet.

Boligvekstuttvalget sier også at 

det er behov for å etablere et  
allmennyttig / «non profit» 
selskap med formål å utvikle 
rimelige boliger til leie, eller fra 
leie-til eie- løsninger. Dette kan 
øke muligheter for mange som 
står utenfor boligmarkedet. 

En måte å fremskaffe boliger 

Partnerskap

For å få til sosial bærekraft, innovative 
løsninger og effektivitet i tjenester og tilbud, 
må flere aktører arbeide sammen, i, og 
mellom, offentlig, privat og frivillig sektor. 

D
ette er noe som 
går igjen i flere 
sentrale manda-
ter og strategier 
fra områdeløft, 
til kommuna-

le og nasjonale planer. Ingen 
aktører eller sektorer klarer å 
imøtekomme utfordringene 
som finnes på boligmarkedet 
alene. Ved å jobbe sammen mot 
nye løsninger har man større 
mulighet til å lykkes med å 
implementere gode bærekraftige 
løsninger.

I planstrategien for Oslo 
kommune stadfestes det at for 
å imøtekomme de komplekse 
utfordringene på boligmarkedet 
må det jobbes helhetlig og på 
tvers av sektorer. Strategien be-
skriver at kommunen skal være 
en aktiv pådriver i boligbyggin-
gen og arealplanleggingen. Blant 
annet gjennom nye partnerskap 
med bygg- og anleggsbransjen 
for å teste ut nye boligtyper og 
boformer. 

Planstrategien vil mobilisere 
partnerskap med det sivile sam-
funnet, for å håndtere oppgaver 
der virkemidler og innsats fra 

ulike virksomheter og sektorom-
råder ses i sammenheng. Samar-
beid med frivillig sektor trekkes 
fram, og det beskrives et større 
potensiale knyttet til områder 
som; økt deltakelse i samfunnet, 
forhindring av utenforskap, 
folkehelsearbeid, integrering, 
arbeid for friluftsliv og idrett, og 
når det gjelder sosial innovasjon 
og kulturelt gründerskap.

Bolig for velferd, sier at sam-
arbeid på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer er avgjørende 
for å lykkes14. Strategien sier inn-
ledningsvis at et godt samarbeid 
forutsetter at aktørene kjenner 
sin egen og andres rolle. Kom-
munene har nøkkelrollen, mens 
direktoratet skal iverksette den 
statlige politikken og departe-
mentene skal sikre gode ramme-
betingelser. Frivillige og ideelle 
organisasjoner trekkes frem som 
sentrale aktører som kan bidra 
på flere viktige områder i den 
boligsosiale strategien. Strategien 
anbefaler at disse involveres i det 
boligsosiale arbeidet på alle nivå. 
Bolig for velferd vil også trekke 
inn sosiale entreprenører for å 
finne nye løsninger i det boligso-
siale arbeidet.

med nye boformer er gjennom 
selvbygging. Både Boligvekstut-
valget, Program for balansert 
boligkvalitet og planstrategien 
for Oslo kommune peker mot 
selvbygging som en interessant 
mulighet for å redusere kostna-
der gjennom egeninnsats. 

Selvbygging i ulike former for 
fellesskap er nært tilknyttet 
variasjon i bolig og boformer. 
Selvbygging i fellesskap, leder 
normalt  til boliger med fokus 
på fellesskap og kollektive 
løsninger.
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Oppsummering

Denne studien henter først og fremst sitt 
mandat fra bestillingen fra bydelsutvalget 
i Bydel Gamle Oslo. Samtidig viser 
gjennomgangen over at sentrale policy- og 
beslutningsdokumenter på kommunalt og 
nasjonal nivå støtter perspektivet og de 
bærende elementene i dette mandatet. 

F
or å imøtekomme 
Oslo kommunes 
befolkningsvekst og 
boligbehov, og sikre 
at vanskeligstilte på 
boligmarkedet skal 

bo trygt og godt, må det arbeides 
frem sosialt bærekraftige løsnin-
ger som ser på muligheter for 
partnerskap mellom offentlige, 
private og frivillige aktører.

 + Oslo Kommune vil bruke 
byutvikling som verktøy for 
sosialt bærekraftig by, og 
skal utrede hvordan man kan 
bruke styring av byutviklin-
gen som et verktøy for sosial 
utjevning.

 + Velferdsetaten jobber målret-
tet med boligsosial innova-
sjon gjennom BOSin.

 + Byrådet sier i sin tiltredel-
seserklæring at en av de 
største oppgavene knyttet til 
byutvikling i Oslo er å sørge 
for nok boliger til en økende 
befolkning og redusere de 
sosiale ulikhetene. 

 + Den nasjonale strategien 
Bolig for velferd, som har 

til formål å samordne og 
målrette den offentlige inn-
satsen på boligmarkedet, slik 
at flere kan få muligheten 
til å bo godt og trygt har tre 
viktige mål. Målene omhand-
ler at alle skal ha et godt 
sted å bo og få hjelp til varig 
bolig, samt at den offentlige 
innsatsen skal være helhetlig 
og effektiv. Gjennom den 
offentlige innsatsen skal det 
stimuleres til nytenkning og 
sosial innovasjon som fører 
til langsiktige løsninger.

En områdeinnsats, og herunder 
Områdeløft Tøyen, kan ikke løse 
levekårsutfordringer alene. Men 
kan som det anbefales fra flere 
hold, ta tak i levekårsutfordrin-
ger fra ulike vinkler.

Nye boligsosiale løsninger og pi-
lotering av innovative bærekrafti-
ge løsninger krever samhandling 
på tvers av sektorer. Sosial inno-
vasjon handler om å komme opp 
med nye ideer som fungerer som 
løsning på uløste utfordringer i 
samfunnet. Slike innovasjoner 

kan være en ny tjeneste, bruk av 
teknologi som forbedrer kvali-
teten for kommunenes brukere 
eller et tiltak som løser en sosial 
utfordring på en ny måte. 

Sosial innovasjon skjer ikke 
kun i det offentlige, eller i 
kommersiell sektor. Det kan 
også være tjenester levert av 
sosiale entreprenører eller 
tiltak som borgere selv tar ans-
var for å løse. For å få til sosial 
innovasjon må det offentlige, det 
private og det frivillige samhand-
le og samskape. 

Områdeinnsats er basert på 
sosial bærekraft og skaper rom 
for innovasjon, pilotering og 
nytenkning. Områdeløftmetodikk 
handler om å arbeide frem nye og 
forbedrede samarbeidsrelasjoner 
internt i offentlig sektor, og mel-
lom offentlig-, privat- og frivillig 
sektor. Områdeløftmetodikk skal 
altsålegge til rette for effektivitet 
i tilbud og tjenester gjennom for 
eksempel metodeutvikling. 

På Tøyen, Grønland og sentrale 
deler av Bydel Gamle Oslo, bør 
innovasjon i det boligsosiale 
arbeidet kobles tettere opp mot 
områdeløftet. Og områdeløftet 
bør kobles opp mot konkret 
plan for byutviklingen, som 
verktøy for sosial utjevning i 
henhold til kommuneplanen 
planstrategi. Også for de deler 
av bydelen som ikke inngår i 
områdeløftet kan områdeløft-
metodikk, og det arbeidet som 
inngår i områdeløftet, være 
retningsgivende for arbeid 
med sosial bærekraft og ut-
vikling av innovative boligso-
siale løsninger.

Lokale behov
Tøyen og 

Gamle Oslo
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D
ette kapittelet tar for seg boligbeho-
vet i Bydel Gamle Oslo, med et sær-
lig fokus på Tøyen. Tøyen trekkes 
fram spesielt fordi mange beboere 
med lav økonomisk kapital er kon-
sentrert her. Stedsanalysen har gitt 

oss grundig kunnskap om beboersammensetning og 
boforhold15. Bydel Gamle Oslo kjenner også proble-
matikken godt gjennom tett kontakt med befolk-
ning gjennom Områdeløft Tøyen. Verkstedserien 
“Bo på Tøyen - i ti år til” har også gitt et innblikk i 
opplevde utfordringer, og hva et engasjert utvalg 
ser på som viktig når det gjelder bolig. 

Lignende problematikk finnes også i andre områder 
i bydelen, særlig på Grønland, Vahl og Gamlebyen. 
Men her finnes ikke den samme type systematisert 
kunnskap. Den kommende stedsanalysen vil gi et 
mer detaljert bilde også for Grønland.

Men Bydel Gamle Oslo er ikke bare Grønland og 
Tøyen. Også Bjørvika og Sørenga med sine nyut-
viklede, topp moderne og kostbare boligområder 
tilhører Gamle Oslo. Det samme gjør Vålerenga, 
Kampen og Ekebergskråninga. Selv om boligprisene 
stiger også her, så er ikke fortrengningen av bebo-
ere med tilknytning til området så framtredende 
som det vi ser på Tøyen. Når det gjelder Bjørvika 
og Sørenga så er det disse områdene som har de 
høyeste prisene i bydelen16. Men som nyutviklede 
områder fører ikke tilflyttingen av beboere med 
sterk økonomisk kapital, til fortrenging av andre.  

Kværnerbyen, Ensjø, Valle-Hovin, Helsfyr, Etter-
stad og Bryn er en blanding av etablerte boom-
råder med drabantbylignende preg, tidligere 
industriområder og områder som skal trans-
formeres til tett flerfunksjonell by. For en del av 
disse områdene, er det motsatt problematikk 
av det vi finner på Tøyen. Dette er områder som 
skal fortettes men som foreløpig ikke ansees 
som attraktive nok for kommersielle utviklere. 
Her handler det altså om å gjøre områdene attrak-
tive slik at folk ønsker å flytte dit, og at utviklere 
ønsker å investere. Mens det på Tøyen og i de sen-
trumsnære områdene handler om å finne løsninger 
for å sikre at folk ikke blir tvunget til å flytte bort.  

15. Hva nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, 
Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, 
Arbeidsforskningsinstituttet, 2015. 

16. E24, Her er det blitt solgt leiligheter for 5 mrd. 
Siden 2009, Johan Nordstrøm, 03.04.2016

Bydel Gamle Oslo har altså områder som Tøyen 
hvor det er høyt press og fortrengning av beboere, 
Bjørvika og Sørenga som, sammen med Vålerenga, 
Kampen og Ekebergskråninga trekker boligprisene 
opp i bydelen, men uten at det fortrenger eksis-
terende beboere direkte, og områder i Hovinbyen 
hvor det er planlagt utvikling, men som foreløpig 
ikke oppfattes som attraktive nok.

foto: Katja Bratseth

Bo på Tøyen - i ti år til

“Bo på Tøyen - i ti år til” var en serie på 
seks verksteder i tilknytning til “Tøyen 
Boligkonferanse 2016”. Deltagere på 
verkstedet var i hovedsak lokale leieboere, 
som leier privat eller kommunalt. I tillegg 
tiltrakk verkstedene seg offentlig interesse 
og faginteresserte fra arkitektur, område- og 
byutvikling og sosialt arbeid. Verkstedene 
tok utgangspunkt i lokale behov, og 
presenterte internasjonale boligprosjekter 
som ble diskutert i en lokal kontekst.

D
eltakerne tok opp 
problemstillinger 
knyttet til det å 
bo i leid leilighet. 
Det viktigste var 
den ustabiliteten 

man opplever med leiekontrakter 
som vanligvis er på tre år. Det var 
mange som fortalte om å måtte 
flytte når leiekontrakten gikk ut. 
Ofte fordi husleien ble justert opp 
til et nivå som de ikke hadde mu-
lighet til å betale. Det ble nevnt 
eksempler der husleien ble justert 
fra ti til fjorten tusen når kontrak-
ten gikk ut. 

Det var også flere som fortalte at 
de ble bedt om å flytte ut fordi lei-
ligheten skulle pusses opp. Enten 
for å kunne leies ut dyrere, eller 
som forberedelse for å selge den. 

Også beboere i kommunale lei-
ligheter fortalte om lignende pro-
blemstillinger. Særlig gjaldt dette 
ved salg av kommunale leilighe-
ter. Flere var tilbudt forkjøpsrett 
til den kommunale leiligheten 
de bodde i når den skulle selges. 
Men de hadde ikke mulighet til å 
benytte seg av dette, selv om de 
svært gjerne skulle ha gjort det. 
De fortalte også at de kjente til 
mange i samme situasjon, men 
ikke visste om noen som hadde 
mulighet til å benytte seg av 
tilbudet om forkjøpsrett17.

I tillegg ble det generelle pris-
nivået i nærområdet beskrevet 
som problematisk. Det var få 
blant deltakerne på verkstedet 
som så for seg at de ville være 
i stand til å kjøpe leilighet i 
området de nærmeste årene. 
Dette gjaldt personer i full 

17. Dette samsvarer med funnene i Mastergrads-
oppgaven i Samfunnsgeografi “Det blir nok vi som 
flytter først” En studie av kommunale beboeres 
opplevelser av Tøyenløftet, Tormodsgard, 2015
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Boligmarkedet

Bydel Gamle Oslo var med en prisvekst på 
25,6 % et av de stedene i landet med høyest 
boligprisstigning i 201618. Analytikere 
forventer at dette skal fortsette og at bydelen 
skal ha den høyeste prisveksten også i 
201719. Også på leiemarkedet står Bydel 
Gamle Oslo fram som et av områdene med 
de høyeste prisene i landet20. Samtidig er 
antallet kommunale boliger redusert fra 49 
per tusen innbygger i 2004 til 34 per tusen 
innbygger i 201521. Til sammen viser disse 
trendene en tydelig endring i boligmarkedet 
og boligtilfanget i bydelen.

D
et er flere som lei-
er, og færre som 
eier i bydelen, 
sammenlignet 
med hovedstaden 
og landet forør-

vrig. Norge har en sterk eierss-
kapspolitikk og ca. 80 prosent 
av husstandene eier sin egen 
bolig. For Tøyen er det samme 
tallet rundt 50 prosent, mens 
det er 60 prosent i bydel-
en som er boligeiere, og 70 
prosent i Oslo22. 

Leieboere opplever mindre 
sikkerhet vedrørende bolig enn 
det man gjør dersom man eier. 
Det er vanlig med kontrakter 
på tre år, gjerne med vesentlige 
leiejusteringer ved fornyelse av 
kontrakt. For flere betyr det at 
de ikke har mulighet til å fornye 

18. DNB EiendomOverraskende sterk prisvekst i 
desemberKristin O. Iversen4.1.2017.

19. DNB EiendomDisse boligområdene i Oslo vil stige 
mest i pris i 2017Kristin O. Iversen28.12.2016.

20. www.ssb.no/lmu 
21. Statistisk Sentralbyrå, Kommunalt disponerte 

boliger per 1000 innbyggere i bydel Gamle Oslo.

jobb med normal inntekt, såv-
el som beboere i kommunale 
leiligheter med liten eller in-
gen inntekt. I tillegg ble det tatt 
opp av personer med somalisk 
bakgrunn at det er vanskelig å 
kjøpe leilighet på grunn av religi-
øse og kulturelle motforestillinger 
mot å ta opp rentebærende lån.  

For deltakerne på verkstedet 
var det viktigste å få stabilitet 
og langsiktig forutsigbarhet i 
boforholdet. Selv om mange så 
for seg at de ville eie sin egen 
bolig på lengre sikt, uttrykte 

de fleste at dette var underord-
net langsiktig forutsigbarhet 
og stabilitet. 

Felles for deltakerne på verk-
stedene, var at de gjerne ville 
fortsette å bo i nærområdet. Til 
tross for utfordringer, opplever 
de Tøyen som et godt nabolag 
med mye positivt engasjement. 
Det var mange som uttrykte et 
ønske om å engasjere seg videre 
i nærmiljøet. Det ble pekt på at 
arrangementer som Tøyenfest og 
julemarkedet bidrar til å skape 
en følelse av fellesskap i nabolag, 

som ellers kan være vanskelig å 
finne i en by som Oslo.

Deltakerne på verkstedet et-
terlyste også andre måter å bo 
sammen på med mere felles-
skap enn hva som er vanlig i en 
bygård. Det var flere som ønsket 
å prøve ut ulike former for å bo 
sammen. Det ble diskutert hvor-
dan boform kan skape fellesskap 
både internt i en bygård, og ved 
at bygården inngår i en sosial 
sammenheng i et nabolag og 
nærmiljø, fremfor at man bare 
bor i en leilighet for seg selv. 

22. Hva nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, 
Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, 
Arbeidsforskningsinstituttet, 2015, s 72.

23. Boligbehovsplan 2017-2020 er en beskrivelse av 
Oslo kommunes behov for kommunalt disponerte 
boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og for 
personer med nedsatt funksjonsevne som ikke selv 
klarer å etablere seg på boligmarkedet.

24. Oslo kommunes boligbehovsplan 2017-2020.  

Tabell 2.2
25. ibid. Tabell 3.1
26. ibid. Tabell 3.2
27. ibid. Figur 2.1
28. ibid. Tabell 3.3
29. ibid. Tabell 3.4
30. Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, Hva 

nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, kap 
9, 10.

Kommunale boliger

Det er stort press på kommunale 
boliger i bydelen. I Oslo kommune sin 
Boligbehovsplan 2017 - 2020 23 topper Bydel 
Gamle Oslo statistikkene over søknader 
om kommunalt disponerte bolig 24 , totalt 
boligbehov 25 og behov for kommunalt 
disponert bolig 26. Dette til tross for at det 
er et stort antall kommunale boliger i 
bydelen. Kun bydel Sagene disponerer flere 
kommunale boliger enn Gamle Oslo 27.

A
v boligbehovs-
planens tabell 
2.2 ser vi at det 
i 2015 ble søkt 
om 980 kom-
munale boliger, 

mens det ble tildelt 582. Av de 
som ikke ble tildelt var det 85 
som fikk avslag grunnet priori-
tering. Vilkårene for kommunal 
bolig var altså til stede, men at 
det ikke var nok tilgjengelige 
boliger. Hele 338 fikk avslag 
fordi grunnvilkår ikke er oppfylt. 
Dette er personer som har et 
opplevd boligbehov, men som 
ikke oppfyller vilkårene for kom-
munal bolig. Det er behov for 
mere kunnskap om situasjonen 
til denne gruppen, og hvordan 
de klarer seg på boligmarkedet.

Vi ser videre at det er et stort 

behov for ettroms leiligheter. I 
2016 var det innmeldte behovet 
hele 191 ettroms av 345 totalt28. 
For 2017 var det innmeldte 
behov for 91 ettroms av totalt 
behov på 11929. Dette kan mu-
ligens leses i sammenheng med 
rapportert ensomhet i stedsana-
lysen30. Også dette er et område 
vi trenger mere kunnskap om.

Bydel Gamle Oslo er også den 
bydelen som meldte inn størst 
behov for samlokaliserte boliger, 
og samlokaliserte boliger med 
delvis- og døgnbemanning for 
2016. Dette kan være tilrettelag-
te boliger på grunn av funk-
sjonsnedsettelse eller utviklings-
hemming, eller samlokaliserte 
boliger på grunn av rus, psykia-
tri, psykisk lidelse og flyktninger.

kontrakten og må søke etter ny 
bolig på leiemarkedet. Når pri-
sene går opp er det mange som 
velger å flytte inn i en mindre 
leilighet for å kunne bli boende 
i nærområdet og skolekretsen. 
Det er derfor grunn til å tro at 
problemet med trangboddhet er 
økende og ikke avtagende.

Det er viktig å understreke at 
dette ikke bare gjelder de man 
tradisjonelt oppfatter som van-
skeligstilte på boligmarkedet, 
men også personer med normale 
inntekter. Overgangen fra leie-
boer til boligeier er uoppnåelig 
for mange uten å flytte ut av 
bydelen. 

Dette gjelder også for personer 
som er inne i boligmarkedet. 
Mange som har etablert seg i sin 
første bolig klarer ikke å reeta-
blere seg i bydelen ved behov 
for større bolig, for eksempel på 
grunn av familieforøkelse. 

Forsørgere kan også få prob-
lemer med å bli boende etter 
samlivsbrudd. Selv om man 
har eid leilighet med oppspart 
egenkapital, kan det være 
vanskelig å kjøpe ny leilighet 
tilpasset ansvar for barn, etter 
samlivsbrudd. Dette oppleves 
som problematisk da barna 
gjerne har tilknytning til 
området gjennom barnehage, 
skole, sportsklubb og andre 
nettverk, samtidig som foreldr-
ene ønsker å bo i nærheten av 
hverandre og sikre stabilitet i 
oppveksten til barna.
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Tøyen

Stedsanalysen trekker fram tre hovedtrekk når det gjelder 
bolig på Tøyen; At boligprisene stiger slik at Tøyen oppfattes 
som et lurt sted å investere, at leilighetene er for små slik at 
barnefamilier flytter, ut og at det er mange kommunale boliger 31.

S
tedsanalysen viser 
videre at befolk-
ningen på Tøyen er 
mangfoldig langs 
mange dimensjo-
ner.

Aldersmessig er det en 
overvekt av barn i førskole-
alder og unge voksne i 
20-årene og opp til 50 år, mens 
det er relativt få eldre og få 
barn og unge i skolealder på 
Tøyen. Andelen aleneboende 
er høy: to av tre hushold består 
av én person. Halvparten av 
beboerne i området har mi-
noritetsbakgrunn, mens blant 
barn og unge gjelder det syv 
av ti. Andelen nyankomne in-
nvandrere er blant de høyeste 
i byen. Området har stor ut-
skifting av beboere, og bærer 
preg av å være et transittom-
råde for mange. Én av tre er 
på flyttefot hvert år, og det er 
særlig majoritetsnorske barn 
i skolealder og deres foreldre 
i 30-40-årene som flytter ut, 
mens unge voksne i 20-årene 
flytter inn. Befolkningen er po-

larisert når det gjelder levekår 
og sosioøkonomiske forhold, 
og forskjellene mellom grup-
pene øker.32

Polariseringen henger tett 
sammen med utviklingen på bo-
ligmarkedet. Området er attraktivt 
for kommersielle boligutviklere. 
APT Properties sitt boligprosjekt 
på Hagegata 2533, Syd Tøyen 
Torg34, solgte 12 av 13 leiligheter 
til en fastpris på gjennomsnittlig 
92 500 kroner per m2 P-rom, på 
første visningsdag35. De største lei-
lighetene med 112 m2 P-rom, som 
arealmessig svarer til det lokale 
behovet for store leiligheter til 
trangbodde barnerike familier, ble 
solgt for henholdsvis 9,8 og 11,5 
millioner kroner36.

Det foreligger søknad om re-
gulering for tilsvarende bolig-
kompleks på Hagegata 27. Dette 
har ført til bred mobilisering 
i lokalmiljøet som mener de 
kommersielle utviklerne ikke tar 
nok hensyn til lokale behov37. 
Per februar 2017 venter Plan og 
bygningsetaten på oppdatert ma-

teriale fra forslagsstiller, på bak-
grunn av en omfattende mengde 
av kommentarer og uttalelser til 
saken.

Disse boligprosjektene står i 
kontrast til den høye andelen 
kommunale boliger på Tøyen, 
og bidrar snarere til polari-
sering enn blandet bomiljø. 
Stedsanalysen gir en god 
gjennomgang av de kommunale 
boligene på Tøyen. De viser til 
at det er elleve prosent kom-
munale boliger på Tøyen, mot 
omtrent tre prosent i Oslo for-
øvrig38. Mange av boligene hol-
der lav fysisk standard og har 
utfordringer i bomiljøet knyttet 
til rus og psykiatri. Samtidig 
trekker de fram at kommunale 
boliger gir større sikkerhet og 
stabilitet i bosituasjonen, fordi 
man får trygge og lange kon-
trakter som forlenges dersom 
vilkårene er oppfylt39. Dette er i 
utgangspunktet en bra kvali-
tet, men har den utilsiktede 
sideeffekten at de kommunale 
boligene kan fungere som en 
fattigdomsfelle.

31. Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, Hva 
nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, s 84

32. Hva nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, 
Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, 
Arbeidsforskningsinstituttet, 2015, side 9

33. Ny adresse Kolstadgata 22 - 24 fra 15.02.17
34. http://sydtoyentorg.no
35. Informasjon i e-post fra megler.
36. Prisforskjell på grunn av etasje og takterasse.

37. Oslo kommune, Plan- og bygningsetatenSaksinnsyn 
- plan- og byggesaker i Oslo, Hagegata 27 - 
Dialogfase – Boligbygg.

38. Hva nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, 
Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, 
Arbeidsforskningsinstituttet, 2015, sammendrag.

39. Hva nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, 
Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, 
Arbeidsforskningsinstituttet, 2015, s 76

Barn i Humlegata på Tøyen. 
foto: Oda Berby
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Kommunal bolig som  
fattigdomsfelle 

For beboere i kommunale 
leiligheter kan det være 
rasjonelt å opprettholde lav 
inntekt for fortsatt å kvalifisere 
til kommunal bolig, framfor 
å øke inntekten sin og måtte 
flytte fra bydelen. Dette gjelder 
særlig beboere med lang botid 
i bydelen, og som har hele sitt 
sosiale nettverk i nærområdet.      

S
iden rettigheten til kommunal bolig 
er inntektsbasert risikerer man å 
miste boligen dersom man øker inn-
tekten sin. Dette har den utilsiktede 
konsekvensen at man risikerer at 
beboere prioriterer opprettholdelse 

av lav inntekt, som vilkår for rett til kommunal 
bolig, framfor inntektsøkning. For mange beboere 
vil dette være en fornuftig og pragmatisk privatøko-
nomisk vurdering.

Effekten av dette forsterkes ved at beboerne ikke 
har tilgjengelige strategier for å flytte videre fra 
den kommunale boligen. Tilgangen på tilgjengelige 
strategier for å flytte ut av den kommunale boligen 
blir ytterligere innskrenket dersom man vil beholde 
tilknytningen til nærmiljøet. Det private leiemarke-
det gir liten sikkerhet og stabilitet. For de beboerne 
som kvalifiserer til startlån, så er ikke lånet dekken-
de for å etablere seg på boligmarkedet i bydelen.

Barn

En tredjedel av barna i bydel 
Gamle Oslo vokser opp i 
fattigdom40. Dette er den største 
andelen av fattige barn i hele 
Oslo.

V
i ser ofte oppslag i media om opp-
vekstsvilkårene i de kommunale 
gårdene i bydelen41. En stor del av 
problematikken handler om bomil-
jøer der barnefamilier bor i samme 
gårder som personer med rus og/

eller psykiatri problemer. Dette henger sammen 
med reduksjonen i antall kommunale boliger som 
gjør at det kun er de mest utsatte som blir prioritert 
for kommunale boliger, og at det da blir en høyere 
tetthet av personer med særskilte problemer.
Selv om kommunale leiligheter er ment å være et 
midlertidig botilbud ser vi at mange barn kan ha 
hele oppveksten sin i kommunale leiligheter. Dette 
gjør det ekstra viktig å prioritere et godt bo- og 
oppvekstmiljø for disse42.

For de fattige barna med foreldre på det private 
leiemarkedet er det stor risiko for forverring av 
boforhold eller fortrengning. Forverring av bofor-
hold ved at de flytter fra større til mindre leilighet 
på grunn av prisøkning på leieleilighet. Fortrenging 
ved at de blir tvunget til å flytte vekk fra venner, 
barnehage, skole, sportsklubb og nærmiljø på 
grunn av mangel på tilgang på bolig. I Fafo- rappor-
ten “Helt bakerst i køen” ser de på hvordan barn 
opplever utrygghet og belastninger i forbindelse 
med denne type tvungen flytting ut av bydelen. For 
barn i skolealder, og der flyttingen innebærer skole-
bytte, oppleves flyttingen særlig belastende43.

40. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 
Barnefattigdom kommunestatistikk, Statistikk 
over fattigdom i Gamle Oslo.

41. NRKTenk om barna blir knivstukket, Trine 
Bråthen, 09.07.2016.

42. Dette skjer i Velferdsetaten sin satsing på 

Boligsosial utvikling og innovasjon i Oslo (BOSin) hvor 
også bydel Gamle Oslo deltar, som prioriterer barn og 
unge. 

43. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk, Helt 
bakerst i køen Barnefamilier med ustabile boforhold, Fafo, 
2013.
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Unge

Bydel Gamle Oslo er den 
bydelen i Oslo hvor det er 
færrest ungdommer som har 
foreldre som eier egen bolig, 
med kun 53,9 prosent30. Det 
er også den bydelen med flest 
trangbodde ungdommer og 
færrest gjennomsnittlig antall 
rom i hver bolig31.

P
å samme måte så scorer bydelen høyt 
på antall ungdommer som har flyttet 
to ganger eller flere de siste fem årene. 
Høy flyttefrekvens korrelerer med lav 
sosioøkonomisk status32. Patrick Lie 
Andersen & Hans Christian Sandlie 

har skrevet en rapport om “Osloungdoms bositua-
sjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller”. 
Selv om de har fokus på ungdommer er det god 
grunn til å anta at en del av materialet deres også er 
overførbare til barns bosituasjon og levekår.

Boforhold har en tett sammenheng med karakterer, 
utdanning, framtidstro og ikke minst om man tror 
at man selv kommer til å eie bolig i fremtiden. Ung-
dommer som bor i leid bolig scorer nesten en halv 
karakter lavere i gjennomsnitt enn ungdommer 
som bor i eid bolig. Til tross for at kontroll for ung-

dommenes sosiale bakgrunn og individkjennetegn 
reduserer forskjellen, er det en systematisk lavere 
score for de som bor i leide boliger33.

Planer om utdanning korrelerer tydelig med hvor 
mange ganger man har flyttet. De som har flyttet to 
eller flere ganger, har vesentlig lavere score på pla-
ner om utdanning og framtidstro34. Det er tydelige 
forskjeller på om man tror at man selv vil eie bolig 
avhengig av om foreldrene eier eller leier. Ungdom 
som har foreldre som leier, har vesentlig lavere tro 
på at de selv noen gang kommer til å eie bolig35. 

Vi ser altså at ungdom som vokser opp under de 
boforholdene som kjennetegner Bydel Gamle Oslo, 
hvor det er en høy andel leieboere, kommer vesent-
lig dårligere ut på en rekke forhold enn ungdom-
mer i Oslo forøvrig.

I tillegg er det en høyere andel ungdom som vokser 
opp i kommunale boliger i Bydel Gamle Oslo enn i 
byen forøvrig. Unge som vokser opp i kommunale 
boliger, og andre unge i bydelen uten foreldre som 
kan hjelpe med bolig, mangler strategier for å kom-
me inn på boligmarkedet. Mange bor hjemme hos 
foreldre lenge. Flere går rett i kommunal boligkø 
når de skal flytte hjemmefra. Bydel Gamle Oslo er 
den bydelen med flest søkere til Ungbo, det kom-
munale boligtilbudet for unge. Det er langt flere 
søkere enn kapasitet. Og mange som søker får ikke 
tildelt bolig, selv om de oppfyller kravene. 

På Grønland og Tøyen har ungdom utfordringer 
med gjenger og kriminalitet. Pressedekningen av 
dette har vært tidvis tendensiøs og maler et skrem-
mende bilde av hvordan det er å være ungdom i 
Bydel Gamle Oslo36. Samtidig nyanserer ungdom-
men selv og andre aktører i nabolaget dette bildet 
betydelig37. Byrådet opplyser og at mange av de som 
bruker Bydel Gamle Oslo til kriminell aktivitet, ikke 
selv er bosatt i bydelen38.

30. Patrick Lie Anderse & Hans Christian Sandlie, 
Osloungdoms bosituasjon og levekår

 – sosiale og geografiske forskjeller. Oversikt over 
spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015, 
Nova, 2016, figur 8.

31. Ibid, figur 12 og 13
32. Ibid, figur 17
33. Ibid, figur 53

34. Ibid, figur 58 og 63
35. Ibid, figur 59
36. NRK, Gatekampen, Kjetil Solhøi et al, 13.08.2016
37. For eksempel på Frokostmøte om ungdomsarbeid 

på Tøyen og Grønland, 26 november 2016 på 
Deichmanske Bibliotek Tøyen.

38. Nettavisen, Listhaug føler seg ikke helt trygg på 
Grønland, 29.09.2016.

Bomiljø, rus og  
psykiatri

Rapporten “Under brua - En 
kartlegging av unge menn som 
selger rusmidler på Vaterland” 
trekker fram bolig som en del 
av konteksten for utenforskap 
og kriminalitet39. Denne 
gruppen har sjeldent fast bolig, 
og opplever det som vanskelig å 
komme inn på leiemarkedet.

V
elferdsetaten gir i rapporten noen 
klare anbefalinger for denne grup-
pen. Gi tilbud om trygg bolig med 
tilpasset booppfølging til unge som 
har behov. Utvikle boevne hos den 
enkelte leietaker. Etablere boenhe-

ter med booppfølging i bydelene etter mønster fra 
velfungerende modeller, eksempelvis «Fremtidshu-
set» i bydel Grünerløkka40. 

En av de store offentlige diskusjonene om bomiljø i 
de kommunale boligene handler om personer med 
sammensatte problemer og utagerende atferd. Få 
kommunale boliger gjør at det kun er de mest utsat-
te som får tilgang på bolig. Dette medfører et dilem-
ma i avveining av den boligsosiale målsetningen om 
normalisering, og at flest mulig skal bo i mest mulig 
vanlige boliger i ordinære bomiljøer, samtidig som 
ulike brukergrupper ikke skal samlokaliseres på en 
uheldig måte41.

Stedsanalysen for Tøyen viser hvordan rusproble-

matikk er tett knyttet opp mot andre levekårsutfor-
dringer som fattigdom, trangboddhet og arbeidsle-
dighet42. I tillegg til miljøet rundt Vaterland som er 
beskrevet ovenfor, ser vi flere andre problemstillin-
ger knyttet til rus.

Det ene handler om ungdomsmiljøer som i hoved-
sak bruker og selger cannabis. Stedsanalysen viser 
at dette miljøet, selv om det også trekker til seg 
ungdom fra andre deler av byen, er personer som 
har tilhørighet til nærområdet. Mangel på inntekt 
og tilrettelagte tilbud kombinert med trangbodd-
het, gjør at mange ungdom blir sårbare for rekrutte-
ring til denne type miljø.

Deretter handler det også om konsentrasjon av 
problemer tilknyttet rus. I forbindelse med verk-
stedserien “Bo på Tøyen - i ti år til”43 ble det gjort 
intervjuer med beboere i aktiv rus. Her så vi at for 
mange handler det å bo om noe akutt. Et primær-
behov som blir dekket, men uten at man opplever å 
ha et trygt hjem eller få slå seg til ro. Mange flytter 
ofte rundt fra gård til gård i bydelen. De uttryk-
ker likevel ikke nødvendigvis noen tilhørighet til 
området. Noe som henger sammen, men mangelen 

39. Under Brua - En kartlegging av unge menn som 
selger rusmidler på Vaterland, Velferdsalliansen, 
2017.

40. Punkt 6 i handlingsplanen i rapporten.
41. Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt 

arbeid (2014–2020), s. 20.
42. Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, Hva nå 

Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, kap. 9.

43. Bratseth & Pedersen “Bo på Tøyen - i ti år til, 
prosjektrapport”, 2017.

44. Hva nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, 
Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, 
Arbeidsforskningsinstituttet, 2015, s 132.
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på opplevelse av å slå seg til ro. 
Flere har et sterkere forhold til 
hvordan de bor, enn hvor de bor.

Bydelen har også en høy kon-
sentrasjon av institusjoner rettet 
mot vanskeligstilte grupper. 
En del av disse er byomfatten-
de og kan på den måten sies 
å trekke personer med rus og 
psykiatriproblemer til bydelen. 
Stedsanalysen konkluderer med 
at dette kun gjelder et par av 
institusjonene, mens de fleste 
institusjonene retter seg mot lo-
kale beboere, og bidrar til å gjøre 

livet for mange av dem som sliter 
psykisk eller med rus lettere44. 
De får en møteplass, et nettverk, 
støtte i hverdagen og profesjo-
nell oppfølging og behandling. 
Stedsanalysen etterlyser likevel 
en grundig gjennomgang av de 
tilbudene som i størst grad er 
belastende for nærmiljøet.

Asosial atferd kan ha en negativ 
påvirkning på bomiljø internt 
i de kommunale gårdene. Slik 
atferd henger gjerne sammen med 
sammensatte personlige og sosiale 
problemer. Ofte i kombinasjon 

med rus og psykiatri. Det kan 
derfor oppstå et dilemma mellom 
ønsket om normalisering av den 
enkeltes bosituasjon, og ønsket om 
å unngå uheldig samlokalisering 
av ulike brukergrupper. I gårder 
med en overvekt av barnefamilier 
kan personer med utagerende 
atferd skape utrygghet. På den 
andre siden kan det i gårder med 
en konsentrasjon av personer med 
tilknytning til rusmiljøer være 
vanskelig å etablere stabilitet og 
trygge rammer, for eksempel for 
foreldre med et ønske om å ivareta 
helt eller delt foreldreansvar.

45. Hva nå Tøyen, Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen, 
Ingar Brattbakk & Aina Landsverk Hagen et al, 
Arbeidsforskningsinstituttet, 2015, s 30

46. Ibid. s 47

47. Ibid. s 31
48. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk, 

Helt bakerst i køen Barnefamilier med ustabile 
boforhold, Fafo, 2013

Minoritetsbefolkning, 
innvandrere og  
flyktninger

Stedsanalysen viser at andelen 
med minoritetsbakgrunn i 
Oslo lå på 31 prosent i 2014, 
mens den i Bydel Gamle Oslo 
lå på 38 prosent. Andelen med 
minoritetsbakgrunn på Tøyen er 
høyere enn i Gamle Oslo samlet, 
og var på 49 prosent totalt45. 
Dette gjelder også for områdene 
rundt områdeløftet som 
Enerhaugen og Nedre Tøyen. 
Grønland har noe høyere andel.

M
inoritets-
bakgrunn 
er definert 
som personer 
som selv har 
innvandret, 

eller er norskfødte av innvandre-
re fra alle nasjonaliteter. Blant 
de ti største landgruppene var 
det kun Sverige og Polen som var 
europeiske land. De øvrige var 
afrikanske og asiatiske.

Både i bydelen og innenfor områ-
deløftet er andelen som selv har 
innvandret er svært høy. Andelen 
med relativt kort botid er også 
høy46.

Stedsanalysen viser videre at 
personer som har innvandret fra 
Somalia eller er norskfødte med 
foreldre født i Somalia, er den 
aller største minoritetsgruppen 
både i bydelen og i området for 
Områdeløft Tøyen. Over halvpar-
ten av disse har innvandret selv, 
og over halvparten av de som er 

bosatt i bydel Gamle Oslo, bor 
innenfor Områdeløft Tøyen sitt 
avgrensede geografiske områ-
de. Innenfor bydelen er denne 
gruppen altså særlig konsentrert 
i Tøyenområdet. Hver tiende be-
boer på Tøyen har somalisk bak-
grunn47. Og mange av disse igjen 
bor i kommunale leiligheter.

Personer fra Somalia har ofte et 
tilleggsproblem når det gjelder 
å etablere seg på boligmarkedet, 
da det ikke er kulturelt akseptert 
å ta opp lån med renter. Dette er 
religiøst begrunnet, men kultu-
relt betinget, da muslimer med 
annen landbakgrunn ikke har 
den samme sperren mot renter. 
Det er også elementer av sosial 

kontroll. Dette gjør det ekstra 
vanskelig for personer med bak-
grunn fra Somalia å etablere seg 
på boligmarkedet.

Fafo- rapporten “Helt bakerst i 
køen” søker å identifisere hvilke 
faktorer som er viktige for inn-
vandreres boligkjøp48. De finner 
ikke støtte for hypotesen om at 
hovedgrunnen til at somaliere 
ikke kjøper bolig, er renteforbu-
det i islam. Samtidig sier de at de 
ikke har nok kunnskap til å si at 
hypotesen av avkreftet. Likevel 
peker de på at inntekt, antall 
barn, og botid i landet har langt 
sterkere korrelasjon med kjøp av 
bolig for somaliere, enn i hvilken 
grad man tillegger religion stor 

betydning.

Uavhengig av årsaksforklaring, 
så er det vanskelig for beboere 
med bakgrunn fra Somalia å 
etablere seg på boligmarkedet i 
bydelen. Stedsanalysen trekker 
også fram somaliske barnefami-
lier i kommunale leiligheter som 
særlig utsatte for trangboddhet49. 
Utfordringer med å komme seg 
ut av trangboddhet og inn på bo-
ligmarkedet, rammer langt flere 
enn kun beboere med somalisk 
bakgrunn. Men denne gruppen 
virker likevel særlig utsatt.

I tillegg til nåværende bebo-
ere og selvvalgt tilflytting tar 
bydelen også mot nyankomne 
flyktninger som skal bosettes. 
Oslo kommune skulle i 2016 
bosette 1000 flyktninger, hvorav 
78 i Bydel Gamle Oslo50. Det er 
grunn til å tro at tallet for 2017 
blir noe lavere. Dette kommer av 
at totalantallet for Oslo er justert 
ned til 85051. Samtidig med at 
Oslo endrer strategi for bosetting 
og vil bosette flere i de bydelene 
som har færrest innvandrere fra 
før52.

Dette er ikke nødvendigvis et 
stort antall, men likevel en viktig 
gruppe som er særlig utsatt. Vi 
har møtt flyktninger bosatt i 
kommunale gårder som opplever 
manglende oppfølging og van-
skeligheter med integrering. De 
føler at de etter introprogrammet 
er overlatt til seg selv i en kom-
munal bolig. Enkelte uttrykker 
frustrasjon over sosial isolasjon, 
dårlige boforhold og at det er 
vanskelig å få jobb.

49. Hva nå Tøyen. s 82
50. Aftenposten, Oslos rikeste bydel har bare tatt 

imot tre flyktninger, Øyvind Nordlie, Wasim Riaz, 
04.11.2016

51. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 

Anmodnings- og vedtakstall for bosetting av 
flyktninger, 09.03.2017

52. Dagbladet, Oslo-byrådet vil bosette flere flyktninger 
på vestkanten, Vegard Venli, 10.01.2017
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Oppsummering

Utfordringer tilknyttet boligprisvekst 
og vanskeligheter med å komme inn på 
boligmarkedet, er svært konsentrert på 
Tøyen. Dette henger tett sammen med den 
høye andelen leieboere og den usikkerheten 
som følger med å leie bolig.

U
tfordringer 
tilknyttet bo-
ligprisvekst og 
vanskeligheter 
med å komme 
inn på boligmar-

kedet, er svært konsentrert på 
Tøyen. Dette henger tett sammen 
med den høye andelen leieboere 
og den usikkerheten som følger 
med å leie bolig. 

Beboere i kommunale boliger 
har på en måte større sikkerhet 
ved at kontrakt normalt sett 
fornyes så lenge vilkårene for 
kommunal bolig er tilstede. Selv 
om kommunal bolig er ment å 
være midlertidig, så oppleves den 
langsiktige sikkerheten som bed-
re i kommunal bolig enn på det 
private leiemarkedet. Samtidig 
så kan den kommunale boligen 
fungere som en fattigdomsfelle 
ved at det kan være rasjonelt for 
beboere å prioritere rett til bolig, 
framfor inntektsøkning.

Både beboere i kommunale 
boliger og på det private leie-
markedet mangler strategier 

som gjør det mulig å ha en 
boligkarriere lokalt. Det er et 
økende misforhold mellom 
forutsetningene til de lokale 
beboerne og mulighetene på 
boligmarkedet.

Boforholdene har en tydelig 
negativ innvirkning på opp-
vekstsvilkårene til barn og unge. 
Det er en tydelig sammenheng 
mellom boforhold og problemer 
tilknyttet utagerende atferd. Det 
er vanskelig å finne en god balan-
se mellom en målsetning om at 
flest mulig skal inn i normaliser-
te boforhold, og å unngå uheldig 
samlokalisering av ulike bruker-
grupper. Det er også en alvorlig 
utfordring at unge som vokser 
opp med dårlige boforhold og 
utfordrende oppvekstsvilkår blir 
særlige sårbare for rekruttering 
til rusmiljøer.

Også Innvandrere og flyktninger 
er særlig utsatte på boligmarke-
det, og har særskilte problem-
stillinger tilknyttet bolig, som er 
tett sammenknyttet med øvrige 
levekårsutfordringer.

Pilotgrunnlag
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D
ette kapittelet starter med et blikk 
på den boligsosiale historien til 
Bydel Gamle Oslo, og ser på hva 
som finnes i bydelen av innovative 
boligsosiale løsninger i dag. Når 
bydel Gamle Oslo vil bli en pilot på 

utprøving av ulike boligsosiale løsninger, er det en 
stolt historisk tradisjon å bygge videre på. Flere bo-
ligprosjekter, som ble retningsgivende for nasjonale 
boligsosiale løsninger gjennom hele 1900 tallet og 
fram til i dag, startet innenfor dagens grenser for 
bydelen.

Byarkivets magasin Tobias, hadde i 2016 et tema-
nummer om bolig53. I artikkelen “Oslo kommunes 
bolig politikk i hundre år”54 er områdene som i dag 
utgjør Gamle Oslo sentrale i de første tiårene med 
boligsosial innovasjon.

Åkebergveien 50 på Tøyen hvor det fortsatt er kom-
munale boliger, var sammen med Dannevigsveien 7 
på Sagene, de første kommunale boligene som ble 
bygd i Kristiania på slutten av 1800 tallet.

Deretter var det en lengre stopp i kommunal bolig-
bygging fram til 1912 når Tøyenkomplekset ble ved-
tatt som det første kommunale boligkomplekset på 
1900-tallet. Tøyenkomplekset var tegnet av arkitekt 
Rivertz og besto av 206 leiligheter med 520 rom i et 
triangel mellom Tøyengata, Hagegata og Sexes gate.

I perioden 1916-1919 vokste nye ideer om boligkvali-
tet fram som var inspirert av de engelske hagebyene 
med sunne boliger, omgitt av grøntarealer. Folk 
skulle ha lys og luft og trives i sitt boligmiljø. Disse 
tankene dannet grunnlaget for utbyggingen av kom-
munale prosjekter som Lille Tøyen Hageby med flere.

Også et av de første boligbyggelagene, Bygningsar-
beidernes Boligproduksjon, startet i det som i dag 
er Bydel Gamle Oslo. Formålet til selskapet var både 
å bygge boliger til arbeidsfolk, samt å bidra til å 
senke arbeidsløsheten innenfor byggenæringen.

I 1929 festet Bygningsarbeiderens Boligproduk-
sjon en kommunal tomt på Etterstad. Her bygde 
de Etterstadslottet i Etterstadgagta 4. Kommunen 

53. Tobias Tidsskrift for Oslohistorie Tema: Bolig, 2016.
54. Oslo kommunes boligpolitikk i hundre år. Tobias 

Tidsskrift for Oslohistorie Tema: Bolig, Johanne 
Bergkvist, Unn Hovdhaugen, Oslo Byarkiv, 2016.

55. Gry Ingunn Eliesen, Kommunal og kommune 
støttet boligbygging i Oslo med nasjonal verdi, 
Byantikvaren, Tobias Tidsskrift for Oslohistorie 
Tema: Bolig, 2016

garanterte for nitti prosent av byggekostnadene. De 
resterende ti prosentene skulle dekkes av egenkapi-
tal ved innskudd fra beboerne.

Byggeselskapet stiftet etter byggingen Oslo og 
Omegns Bolig og Sparelag (OOBS). OOBS skulle 
forvalte de nybygde boligene. I 1935 endret det 
navn til OBOS.

Etterstadslottet er et av tre kooperative byggepro-
sjekter som er tilkjent nasjonal verdi55. Byanti-
kvaren argumenterer også for at blant annet Lille 
Tøyen Hageby fra samme periode bør tilkjennes 
samme status på grunn av høy kvalitet og interes-
sant arkitektur- og kulturhistorie.

Våre to største nasjonale boligsosiale løsninger, 
den kommunale boligen og boligbyggelaget med 
tilhørende borettslag, ble altså utviklet innenfor det 
området som i dag utgjør Bydel Gamle Oslo.

På bakgrunn av bydelens rike (men fattige) arbei-
derhistorie, er det kanskje ikke så rart at vi finner 
røttene til det boligsosiale Norge nettopp her. Heller 

ikke at vi finner ekstra mange kommunale boliger 
her. Bydelen står fortsatt overfor lignende utfordrin-
ger knyttet til trangboddhet, bomiljø og tilgang på 
boliger, som det de gjorde i Kristiania for hundre år 
siden.

Det er ikke bare historisk det har vært nyskapende 
boligprosjekter i Bydel Gamle Oslo. Også i dag er 
boligsosiale tiltak konsentrert her. Mest markant av 
disse er selvsagt de kommunale boligene som utgjør 
elleve prosent av boligene på Tøyen. Men det er også 
andre typer ikke-kommersielle botilbud basert på so-
sial bærekraft i bydelen. Noen retter seg mot spesielle 
grupper, andre har alternative boformer. Og flere har 
preg av å være innovative pilotprosjekt.

Etterstadslottet
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Kommunale boliger

Kommunalt disponerte boliger 
er betegnelsen for boligene 
kommunen eier eller leier inn, 
og selv forvalter og leier ut til 
sine innbyggere. Målgruppen for 
kommunalt disponerte boliger 
er personer som ikke selv eller 
ved hjelp av andre former for 
offentlig boligbistand greier å 
skaffe seg egnet bolig56.

O
slo kommune disponerer ca 12 
000 boliger, 11 000 som kommu-
nen eier selv og 1 000 innleide57. 
Disse tildeles søkere etter for-
skrift av 07.05.2003 om tilde-
ling av kommunal bolig i Oslo 

kommune. I Bydel Gamle Oslo har Boligbygg 1732 
boliger58, mens bydelen leier inn 89 boenheter59 . 
Av Boligbyggs boliger, ligger ca 1000 ved og rundt 
Tøyensenteret. Gjennom salg av Hagegata 3060 (50 
leiligheter) og Hagegata 31 (60 leiligheter), vil dette 
reduseres til ca 900.

Boligbygg er pålagt å selge 210 leiligheter i Bydel 
Gamle Oslo, og 110 i Tøyenområdet61. Hagegata 
30 og 31 er de eneste helkommunale gårdene som 
inngår i salgsplanene. Det øvrige nedsalget i Bydel 
Gamle Oslo vil være enkeltvise leiligheter som 
Boligbygg eier i blandede borettslag.

56. Boligbehovsplan 2017  - 2020, Oslo kommune
57. Ibid, Tabell 2.3
58. Ibid, Tabell 2.4
59. Ibid, Tabell 6.4

60. For innblikk i hvordan salget påvirket beboerne se 
Tormodsgard sin masteroppgaven i samfunnsgeografi 
ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, “Det 
blir nok vi som flytter først - En studie av kommunale 
beboeres opplevelser av Tøyenløftet”

Studentboliger

Studentboliger er ikke-
kommersielle utleieboliger 
rettet mot studenter. De 
fleste av disse driftes av 
Studentsamskipnaden i Oslo 
og Akershus (SiO). Det finnes 
også private aktører som Anker 
Studentbolig, og Olav Thon som 
skal drifte studentboligene i 
Bjørvika. 

S
iO har 196 boenheter fordelt på to 
studenthus i Bydel Gamle Oslo, begge 
sentralt på Tøyen. Kansleren Stu-
denthus ligger i Jens Bjelkes gate 42, 
og har 96 hybler på 13 eller 15 kvm 
fordelt på 6 etasjer. Alle hyblene har 

eget bad, og åtte hybler deler et stort fellesrom som 
er et kombinert kjøkken og oppholdsrom. Selve 
bygningen er fra 1992. 

Enerhaugen Studenthus ligger i Jens Bjelkes gate 
60 og er for studenter med barn. Det er 100 to- og 
treromsleiligheter med balkong, fordelt på 9 etasjer. 
Barna i disse boligene får ofte tilknytning til Tøyen 
gjennom barnehage, skole, fritidsaktiviteter og 
venner forøvrig. Når studiene er avsluttet mister 
familiene rettigheten til studentbolig. Mange opple-
ver det som vanskelig å etablere seg i området etter 
studiene, selv om barnas tilknytning gjør at det 
kunne vært naturlig.

61. Presentasjon på Tøyen Boligkonferanse 2016 av 
Atle Von Dehr Fehr, Eiendomssjef, Oslo Indre Øst, 
Boligbygg.

Kansleren studenthus 
foto: Svein Finneide/SiO
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Hollendergata 1062

Hollendergata 10 ligger 
overfor gaten fra Politihuset 
på Grønland. Huset er en del 
av ByBo, Kirkens Bymisjon 
sin virksomhet for boligsosial 
drift og utvikling. Deres 
satsingsområde er å hjelpe de 
mest vanskeligstilte. Dette er 
mennesker som sliter med 
rusavhengighet, psykisk lidelse, 
økonomi og isolasjon.

H
ollenderga-
ta 10 eies av 
eiendomsavde-
lingen i Kirkens 
Bymisjon. 
Boligtiltaket i 

Hollendergata 10 (ByBo) leier lei-
ligheter av eiendomsavdelingen 
og fremleier disse til den enkelte 
beboer. Boligene leies ut rimelige 
og justeres ikke mot markedspris 
eller gjengs leie. Som en del av 
tilbudet får beboerne hjelp til å 
søke bostøtte ved behov.

Oslo kommune ved Velferdseta-
ten har inngått rammeavtale for 
innkjøp av oppfølgingstjenester. 
Rammeavtalen omhandler den 
oppfølging, hjelp og støtte bebo-
erne mottar i boligtilbudene. Det 
er altså ByBo som drifter bolige-
ne og utleie av disse, mens NAV 
i bydelene kjøper tjenester for 
booppfølging.

I sin begrunnelse for til-
deling av rammeavtalen 
med ByBo, skrev kommu-
nen bl.a:

“ByBo jobber ut ifra 
en målsetting om at de 
skal tilby en trygg bolig i 
kombinasjon med kvalifisert 
og tilpasset hjelp som bidrar 
til stabilitet, selvstendighet, 
trygghet og verdighet for 
beboerne. Et sterkt boligfokus 
er grunnleggende i deres til-
nærming (Housing First). De 
jobber ikke ut i fra mål om 
rusfrihet, men de arbeider 
systematisk med hver enkelt 
bruker slik at de skal trives, 
ivareta egen helse og ha et 
best mulig funksjonsnivå i 
hverdagen.”63

Tilbudet i Hollendergata 10 er 
spesielt rettet mot øst-afrikan-

ske menn 
som trenger og 
ønsker støtte og oppfølging, for 
å mestre dagliglivet på en best 
mulig måte. I denne gruppen er 
det mange som bor dårlig eller 
mangler et adekvat boligtil-
bud. Tilbudet er likevel ikke 
eksklusivt for øst-afrikanske 
menn. Også andre som tror 
dette tilbudet passer for dem 
kan søke. Bybo gjør individuelle 
vurderinger og tilstreber å sette 
sammen en beboergruppe som 
er mangfoldig når det gjelder 
ressurser og utfordringer. De 
fleste beboerne har lang botid, 
eller er født og oppvokst i Norge. 

62. Basert på intervju med Cecile Campos, prosjektleder 
for Hollendergata 10.

63. Bymisjonen, ByBo inngår rammeavtale om kjøp 
av oppfølgingstjenester med Oslo Kommune 
(Velferdsetaten), 21.10.2015.

Alle er menn og i hovedsak mel-
lom 25 og 55 år.

Nye beboere rekrutteres enten 
gjennom et meldt behov fra 
offentlige instanser, ved at perso-
ner med behov selv tar kontakt, 
eller oppsøkende kontakt med 
personer de ser har behov. Man-
ge av personene i målgruppen 
kan ha store problemer over lang 
tid uten at dette blir fanget opp 
av det offentlige. Hollendergata 
10 har bred kontaktflate og god 
oversikt over det øst-afrikanske 
miljøet og får derfor både direkte 
henvendelser fra enkeltpersoner 
med boligbehov, samtidig som de 
oppsøker personer de ser har et 
særskilt behov.
 
Det er ti boliger i Hollendergata 
10 med plass til totalt tjue 
beboere. Syv av boligene er 
enkeltstående leiligheter, rest-
en er fordelt på bofellesskap. 
Leieforholdet er regulert av en 
vanlig husleiekontrakt uten 
tidsbegrensning. Beboerne 

kan bo så lenge de selv 
ønsker det. Det at det 
er en permanent bol-
ig, gjør at beboerne 
opplever det som et 
eget og stabilt hjem i 

langt større grad enn 
med en tidsavgrenset 

kontrakt.

Det er fem sosialarbeidere som 
jobber med booppfølging i Hol-
lendergata 10. Målet er å sikre 
beboerne en trygg og god bolig, 
som en grunnleggende forutset-
ning for en bedre livssituasjon, 
større grad av deltakelse, trivsel, 
økt selvrespekt og bedre helse. 

Flere av sosialarbeiderne har også 
bakgrunn fra Øst-Afrika. Felles 
kulturbakgrunn og forståelse bi-
drar til en bedre helhetlig forstå-
else av den enkeltes livssituasjon 
og for å utvikle et godt bomiljø.

Beboerne har en vanlig leiekon-
trakt som sier at sosialarbeider-
ne i utgangspunktet ikke har 
anledning til å gå inn i boligene. 
Men de fleste har en tilleggsavta-
le om at sosialarbeiderne kan gå 
inn under gitte forutsetninger. 
Dersom det går flere dager uten 
at man har sett en beboer f.eks. 
kan man låse seg inn for å se om 
beboeren er syk, eller om det har 
tilstøtt ham noe annet. I bofelles-
skapene er entré, stue og kjøk-
ken definert som fellesareal, slik 
at sosialarbeiderne har tilgang på 
fellesrommene i leilighetene.

I tillegg til boligene, huser Hol-
lendergata 10, en nærmiljøkafe 
i første etasje med store vinduer 
og inngang direkte fra gata. Dette 
er Kafe Saba, som i tillegg til å 
være en rimelig kafe, også funge-
rer som lokalsamfunnshus med 
et bredt spekter av aktiviteter 
som kursvirksomhet, møter og 
seminarer, sosiale sammenkom-
ster og aktiviteter for barn.

Prosjektleder Cecile Campos 
vektlegger viktigheten av første-
etasje som en tilleggsarena med 
mange funksjoner. Det er et sted 
der man har jevnlig og uformell 
kontakt med beboerne. Det kan 
være å ta en kaffe sammen, eller 
at man bare ser beboerne og leg-
ger merke til hvordan de har det. 
For beboerne er det også et sted 
utenfor leiligheten som man kan 

invitere til og møte folk, både so-
sialt eller for formelle møter om 
utdanning, jobb og andre behov.

Lokalene ved siden av kafeen er 
et drop inn informasjonssenter 
hvor man kan få råd og veiled-
ning. Her tilbys også blant annet 
bolig- og økonomikurs. Kafe 
Saba er godt kjent blant miljøer 
og personer med øst-afrikansk 
bakgrunn med svak tilknytning 
til majoritetssamfunnet, og får 
mange henvendelser. Henven-
delsene dekker et bredt spekter 
og kan omhandle alt fra hjelp 
med bolig, identitet og papirer 
til kontakt med Nav, Udi, lege og 
psykiatri til forebyggende arbeid 
mot radikalisering. Informasjons-
senteret brukes også som en 
ressurs av kommunale instanser, 
politi og forskningsmiljøer.

Boligene inngår på denne måten 
i en helhetlig kontaktflate mot 
personer og miljøer med østafri-
kansk bakgrunn og svak tilknyt-
ning til majoritetssamfunnet.
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Friis gate 6

Friis gate 6 er et av få boligprosjekter i 
Oslo utviklet som et bofellesskap. Prosjektet 
er beskrevet i Husbanken sin “Boliger med 
nogo attåt”.

I 
desember 1984 inviterte 
USBL (Ungdommens Selv-
byggerlag) medlemmene 
til å delta i en bruker-
gruppe om utforming av 
et bofellesskap. I løpet 

av 1985 deltok ca. 25 personer 
i møter der de diskuterte ulike 
former for bofellesskap, og gav 
råd og inspirasjon til USBL og 
arkitektene.

Da leilighetene ble utlyst, 
hadde medlemmene fra 
brukergruppa fortrinnsrett 
til leilighetene. Ti deltakere 
fra gruppa valgte å flytte inn 
i bofellesskapet. For øvrig ble 
leilighetene fordelt på vanlig 
måte etter ansiennitet, men 
med en oppfordring om at 
bare de som var interessert i 
denne boformen, søkte. Som 
det sto i utlysningsteksten 
:«Det kan være surt å betale 
såvidt mye til fellesanlegg 
dersom man bare ønsker å 
bruke sin egen leilighet.» 
Det meldte seg 130 søkere til 
leilighetene.64

Bygningen ble ferdigstilt av 
USBL i 1987. Leilighetene er 
små og foruten felles spiserom 
og storkjøkken i første etasje 

inneholdt bygningen aktivitets-
rom, treningsrom med badstue, 
verksteder og utleielokaler ut 
mot gaten.

Prosjektet er også fulgt opp 
i rapporten “Nye boliger med 
nogo attåt” . Her konkluderer 
de med at prosjektet Friis gate 6 
har vært vellykket, og at det er 
et tankekors at et slikt prosjekt 
neppe ville blitt realisert i dagens 
situasjon (2002).

Det har likevel vært diskutert 
hvor langsiktig bærekraftig 
prosjektet egentlig var. Leilig-
hetene i Friis gate har blitt solgt 
på boligmarkedet som normale 
leiligheter. Etterhvert som tiden 
har gått, har ikke utlysninger og 
prospekt vektlagt det spesielle 
med prosjektet på samme måte 
som den første utlysningen. Det 
betyr at folk har kjøpt leiligheter 
uten informasjon eller intensjon 
om bofellesskap og fellesskaps-
løsninger. Noe som igjen har van-
net ut disse funksjonene. Selv om 
fellesskap har vært tilrettelagt for 
i planløsninger, har det ikke vært 
like godt forankret i organisasjon 
og videresalg. Flere fellesfunksjo-
ner, som besøkshybler, er likevel 
ivaretatt.

64. Lene Schmidt, Boliger med nogo attåt – nye bofellesskap i et historisk 
perspektiv, Husbanken, 1991.

Borettslaget 
Friis gate 6



St Halvards gate 1c

St Halvardsgate 1c har siden 1980-tallet vært 
en viktig miljøskapende faktor i Gamlebyen. 
Beboerne har etablert og drevet Gamlebyen 
Sport og Fritid (GSF) som har bygd skatepark 
og arrangert utallige nabolagsfester og 
festivaler.

G
amlebyen og Oslo 
indre øst har 
gått gjennom to 
runder av byfor-
nyelse. Den første 
var fra slutten av 

70-tallet og utover 80-tallet. 

Bystyret i Oslo bestemte at 
selvfinansieringsprinsippet 
skulle legges til grunn. Noe som 
i praksis betydde at beboerne ble 

65. Oslo Kommune, Byarkivet, Byfornyelse på 
1980-tallet: Fra leiegårdsforslumming til fornya 
borettslag, Ellen Røsjø, 1997.

66. Aftenposten, En av tre måtte flytte fra byfornyelsen, 
Ingrid Oppebøen, 20.10.2011.

67. Lovdata, Forskrift om prosjektrettede tilskudd i 
byfornyelsen, Oslo kommune, Oslo, 15.04.1998.

68. Lovdata, Forskrift om prosjektrettede tilskudd i 
byfornyelsen, Kap 3 Flyttetilskudd, Oslo kommune, 
Oslo, 15.04.1998.

sittende igjen med regninga, og 
utover 80- tallet skiftet byfornyel-
sen navn til byfordyrelsen på fol-
kemunne65 . Den andre runden 
med byfornyelse i Gamle Oslo var 
på slutten av 90-tallet. En rapport 
fra Byggforsk viser at dette førte 
til en massiv fortrengning av be-
boerne og over 70 prosent flyttet 
etter byfornyelsen. Halvparten 
av de som flyttet oppga økonomi 
som flytteårsak66.

St Halvards gate 1c var en 
utleiegård eid av USBL. Ungbo 
leide to leiligheter og de øvrige 
leilighetene var også bebodd av 
unge mennesker.   Bygården var 
i svært dårlig stand og beboerne 
delte to mobile toaletter i bakgår-

den fram til 1989.

I 1996 fikk USBL prosjektretta 
tilskudd til byfornyelse67. De sa 
da opp leiekontraktene og ba be-
boerne om å flytte. Beboerne på 
sin side fikk personretta tilskudd 
for å flytte68. Til tross for dårlig 
standard på bygården hadde de 
unge beboerne etablert et godt 
bomiljø, i et nærmiljø som de føl-
te tilhørighet til. De valgte derfor 
å organisere seg framfor å flytte. 

Husbanken var villig til å gi de 
unge beboerne lån, med det 
personretta tilskuddet som 
egenkapital. Det endte opp 
med at beboerne dannet bo-
rettslag og fikk kjøpe leilighe-

tene. På denne måten fikk 
unge beboere med tilhørighet 
til bydelen muligheten til å 
etablere seg på boligmarkedet.

Gamlebyen Sport og Fritid 
(GSF) har også lokaler som er 
tilgjengelig for nærmiljøet til 
barnebursdager, minnestunder, 
barneteater, korøvelser, navneda-
ger, jubileumsfeiringer og konfir-
masjoner. De tilbyr et selvdrevet 
samfunnshus hvor personer i 
nærmiljøet kan arrangere tilstel-
ninger enkelt og ubyråkratisk 
med lav terskel.

Etter at de selv har blitt godt 
voksne med egne barn, har de 
utvidet skateparken og bygd en 

lekepark finansiert av Sparebank-
stiftelsen, og basert på medvir-
kningsprosesser med elevene på 
Gamlebyen skole. 

Gamlebyens nye hjerte69

Barn hviner i frydefull glede 
i det de sklir ned fra borgen 
“Byen i skyen”, og ungdom og 
voksne har samlet seg rundt 
den nye skateparken på brua, 
som er omgitt av graffiti. Midt 
i en øde og forsøplet jordflekk 
ved Dyvekes bro i Gamlebyen 
i Oslo har det vokst frem 
en park i et urbant miljø til 
stor glede for barn og unge i 
bydelen.

69. Sparebankstiftelsen, Aktivitetspark i Gamlebyen i 
Oslo

Betongkulpen, Gamlebyen Sport og fritid. foto: Anne-Sophie Ofrim
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Enebakkveien 3770

Enebakkveien 37 er en kommunalt eid 
bygård hvor det var kommunale og 
ungboleiligheter på 90-tallet.

B
oligetaten eide 
gården, og Ungbo 
leide leiligheter av 
Boligetaten som 
de framleide til 
ungdom med bolig-

behov. Rundt årtusenskiftet 
sa Ungbo opp kontrakten 

med Boligetaten, da de mente 
at leilighetene var i for dårlig 
stand til å leies ut som boliger til 
ungdom. Leiekontraktene med 
ungdommene som bodde der 
ble også sagt opp. Men de flyttet 
ikke og ble boende uten formell 

kontrakt.

70. Intervju med beboer Hegeh Storhamar

I 2003 planla Boligetaten å 
selge gården. På en befaring i 
forbindelse med forberedelsene 
av salget oppdaget Boligetaten 
at gården fortsatt var bebodd. 
Ungdommene som bodde der ble 
da tilbudt kontrakt. Kort tid etter 
at de hadde signert kontraktene 
ble bygården lagt ut for salg. 
Beboerne selv konkluderte med 
at de hadde fått kontrakter for 
at det ville være lettere å selge 
en bygård med beboere med 
lovlige kontrakter, enn en bygård 
bebodd av husokkupanter.

Beboerne forhandlet med 
Boligetaten og fikk tilbud om å 
kjøpe eiendommen for i under-
kant av to millioner. Prisen var 
så lav fordi bygården hadde et 
stort rehabiliteringsbehov og var 
vernet gjennom byantikvarens 
gule liste. Rehabiliteringsbehovet 
gjorde at bygården ble vurdert til 

å ha en negativ verdi. Prisen på 
tomt med en vernet gård 

med rehabiliterings-
behov, ble derfor satt 
lavere enn prisen på 
tomten alene.

Til tross for den lave 
prisen opplevde ungdommen 

kostnaden som uoverkommelig. 
De så heller ikke for seg hvordan 
de kunne finansiere et kjøp. Det 
var også politisk motstand mot 
det de forsto som å privatisere en 
kommunal bygård, da de mente at 
bolig er et kommunalt ansvar.

Etter flere runder med forhand-
linger bestemte beboerne seg for 
å jobbe politisk for å stoppe sal-
get, og få leiekontrakt med Oslo 
kommune. Forhandlinger med 

Boligetaten ble byttet ut med 
lobbyaktivisme i Rådhuset.

Til tross for et tydelig politisk 
vedtak har rehabiliteringen av 
Enebakkveien 37 i all hovedsak 
vært drevet fram av beboerne 
selv. Byrådet har ikke tatt noen 
aktive grep for å sørge for at Ene-
bakkveien 37, i henhold til bysty-
rets vedtak, blir et pilotprosjekt 
i samarbeid med Husbanken og 
beboerne. Byrådet har heller ikke 
inngått langsiktig leiekontrakt 
med Samvirket Enebakkveien 37. 
I stedet har beboerne individuel-
le kontrakter med ulikt innhold 
og ulik varighet. Beboerne selv 
ønsker seg fortsatt en felles kon-
trakt for økt samsvar i leierettig-
heter, og høyere grad av selvstyre 
i interne leieforhold.

Det byøkologiske konseptet for 
Enebakkveien 37 har handlet 
om å legge til rette for lavere 
forbruk. Fellesskapet i det å 
bo kollektivt gjør det mulig å 
bo med en enklere standard 
enn normalt, uten at det går ut 
over livskvaliteten. Det er ikke 
bad i hver enkelt leilighet, men 
fellesbad i kjelleren. De har 
heller ingen boder, men har 
valgt å prioritere fellesrom og 
sosialt fellesskap framfor areal 
til oppbevaring. De har felles 
terrasse og hage, og er i gang 
med å etablere en åpen byhage 
for beboerne på Vålerenga.

Huset organiseres gjennom 
husmøtet der alle beboere over 
16 år kan møte. Fra 2017 er det 
også et eget barneråd der barna 
i huset samles ved behov og kan 
komme med innspill til husmø-

05.05.2004 ble det første 
vedtaket om bokollektivet 
i Enebakkveien 37 vedtatt i 
bystyret.

“Enebakkveien 37 legges ikke 
ut for salg. Oslo kommune 
igangsetter, i samarbeid 
med bl.a. Husbanken og 
beboerne, et prøveprosjekt 
med utgangspunkt i 
miljøvennlig rehabilitering og 
boformer basert på økologiske 
prinsipper, med gjenbruk av 
bygningsmateriale, enøk-tiltak 
m.v. i Enebakkveien 37.” 

Deretter kom det et mere 
omfattende vedtak 14.11.2007.

1. Byrådet bes sørge for at 
Enebakkveien 37 og Orm-
sundveien 14 blir pilotpro-
sjekter der Oslo kommune, 
i samarbeid med Husban-
ken og beboerne, skal 
gjøre forsøk og få erfaring 
med brukermedvirkning, 
byøkologisk rehabilitering 
og byøkologiske boformer. 
Kostnader som skyldes ei-
ers manglende vedlikehold, 
samt kostnader knyttet til 
utvikling av ny kunnskap 
og kompetanse om byøko-
logiske løsninger og forsøk 
med nye løsninger, belastes 
ikke beboerne. 
 
Husleie settes i forhold til 
egeninnsats, bostandard og 
framtidig innsats i samar-
beid med Oslo kommune 
om bruk av erfaringene 
forsøksprosjektene gir. Pi-

lotprosjektene skal unntas 
fra reglene om markedsleie/
gjengs leie. Beboere skal 
på sin side bidra i rehabi-
literingsprosessen og drift 
med dugnadsinnsats, samt 
under og g etter rehabilite-
ringen stille seg tilgjenge-
lige for Oslo kommune og 
statlige myndigheter som 
læringsarena for byøkologi.

2. Byrådet bes inngå en 
langsiktig leiekontrakt med 
Ormsund Byøkologiske 
Buforening og Samvirket 
Enebakkveien 37.

3. Byrådet bes ivareta høy 
grad av brukermed-
virkning/styring i prosjek-
tene. Dette innebærer at 
beboerne skal ha medbe-
stemmelse i hele beslut-
ningsprosessen.

4. Byrådet bes igangsette re-
habiliteringen av Enebakk-
veien 37 i tråd med forpro-
sjektsrapport, utarbeidet i 
samarbeid mellom beboere, 
Boligbygg og Husbanken, 
innen utgangen av 2007.

5. Byrådet bes sørge for at 
medlemmene i Ormsund 
Byøkologiske Buforening 
får bo i huset under reha-
biliteringsperioden og selv 
delta i rehabiliteringsarbei-
det, under veiledning av 
byggfadder. Beboerne skal 
ta hensyn til byggarbeidet 
og HMSlovgivning.
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tet. På husmøtet diskuteres alt 
fra bygningsfysiske tilstand og 
rehabilitering, til dugnader og 
sosiale sammenkomster.

Husmøtet disponerer et solidari-
tets- og rehabiliteringsfond. Disse 
midlene brukes til å ta vare på 
bygården, men beboere kan også 
søke om lån eller tilskudd der-
som de ser at de får problemer 
med å betale husleien.

Den sosiale funksjonen i gården 
blir trukket fram som et bærende 
element. De ser at de gir et tilbud 
om med en viktig sosial funksjon. 
Når det kommer nye beboere er 
det typisk at dette er personer 
som tidligere har flyttet ofte. Når 
de får et permanent botilbud 
med en opplevd langvarig bosik-
kerhet gir dette de nye beboerne 
ro og mulighet til å organisere 
andre aspekter i livene sine. En 
stabil bolig gir beboerne mulig-
het til mere stabilitet vedrørende 
utdanning, jobb og andre aspek-
ter i livet.

Fra bygningen ble taksert til å ha 
en negativ markedsverdi i 2003 
er den i dag en frisk og bebodd 
bygård .  Bygningen har gjen-
nomgått en gradvis rehabilitering 
med et stort innslag av gjenb-
ruksmaterialer. Rehabiliteringen 
har vært løpende prosjektert 
gjennom husmøtet, med større 
aktivitet i enkelte perioder basert 
på behov.

Gjennom at beboerne selv har 
tatt ansvar for rehabiliteringen 
får de også et sosialt eierskap til 
gården, og føler et stort ansvar for 
å ta vare på den også i framtiden.

Kampen Omsorg+

Omsorg+ er et program i regi av Oslo 
kommune med omsorgsboliger for eldre 
som ikke har behov for sykehjemsplass, 
men som har store problemer med å klare 
seg i egen bolig.

K
irkens Bymisjon 
eide Kampen 
Sykehjem og na-
bobygget Kam-
pen Betjenings-
boliger. I 2010 

satte de i gang en totalentrepri-
se for å rive Kampen Sykehjem 
og rehabilitere betjeningsbo-
ligene71. Nybygget ble koblet 
sammen med det eksisterende 
bygget via en gangbro. Byggene 
er prosjektert som boliger og 
ikke institusjon.

Kampen Omsorg+ består av 91 
leiligheter for personer over 67 
år med behov for egnet bolig. 
De fleste leilighetene er bereg-
net for en person, men det er 
noen større leiligheter for par. 
Beboerne betaler for og leier 
sin egen umøblerte leilighet, 
mens Oslo kommune betaler 
for servicetjenstene. Plassene 
tildeles ved Bydelenes bestiller-
kontor ved behovsprøvning.

Blant servicetjenestene er 
en husvert som er til stede 24 

timer i døgnet, og som kan 
svare på små og store spørsmål 
i hverdagen. Leilighetene ligger 
i tilknytning til store fellesrom 
til bruk for sosialt samvær. Her 
er det også et daglig kultur og 
aktivitetsprogram. Det er også 
bygd inn innovativ informa-
sjons- og omsorgsteknologi inn 
i bygningene, for å øke beboer-
nes trygghet.

Kirkens Bymisjon har leid ut 
bygningene til Oslo kommu-
ne for tjue år. Samtidig skrev 
Oslo kommune en kontrakt på 
fire pluss fire år for at kirkens 
bymisjon skal drifte Kampen 
omsorg+.

Oslo kommune har vunnet DI-
FIs (Direktoratet for forvaltning 
og IKT) anskaffelsespris for inn-
ovasjon 2014 for velferdstekno-
logi-prosjektet, og fått en delt 
annenplass og hederlig omtale 
i en europeisk konkurranse om 
de mest lysende innovasjons-
prosjekter i offentlige anskaf-
felser for Kampen Omsorg+.

71. www.bygg.no/article/94870

Oslogate 35

Boligprosjektet springer ut av Endless 
Tinnitus Studio som er et legendarisk 
musikkstudio i Oslo med fokus på punk og 
rock 72. 

I 
løpet av 
studioets rundt 
30 år gamle historie 
har mesteparten 
av den musikalske 
undergrunnscenen 

vært innom. Blant artister som 
har brukt studioet finner man 
navn som Raga Rockers, Dum 
Dum Boys, Tommy Tee og Jokke 
og Valentinerne. Noe som vitner 
om posisjonen studioet har hatt i 
musikkmiljøet i hovedstaden.

I 2015 kjøpte Rom Eiendom deler 
av Hollenderkvartalet der studi-
oet ligger for å utvikle boliger. 
Som en del av miljøprofilen til 
utviklingsprosjektet skal det lille 
huset der Endless Tinnitus Studio 
holdt til bli sykkel- og skiboder. 
Som erstatning for tap av lokale 
klarte innehaverne av studioet 
å få Rom eiendom med på å eta-

blere et sosialt boligprosjekt i Os-
logate 35. Endless Tinnitus fikk 
en gunstig leieavtale på første og 
tredje etasje. Samt opsjon på å 
leie andre etasje når leieavtalen 
til de nåværende beboerne der 
går ut.

I tillegg til boliger skal Endless 
Tinnitus etablere studio og 
øvingslokaler i tilknytning til 

boligene i brakker i hagene. 
Boligene vil i stor grad leies ut 
til musikere og andre som er 
tilknyttet musikkscenen. Dette 
er ofte personer med lav inntekt 
og med behov for rimelige boli-
ger. Målet er å utvikle et kreativt 
fellesskap der beboerne får 
mulighet til å jobbe med musikk 
i umiddelbar nærhet til boligene 
sine.

72. Basert på intervju med initiativtaker Kenneth 
Storkås
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Tøyen  
Boligbyggelag

Deltakerne på 
verkstedserien Bo 
på Tøyen -  
i ti år til, tok 
initiativ til å 
etablere et sosialt 
boligbyggelag. 

T
øyen Boligbygge-
lag (TBBL) er et 
medlemsbasert so-
sialt boligbyggelag 
som skal utvikle 
beboerstyrte, rime-

lige, ikke-kommersielle bolig-
tilbud i bydel Gamle Oslo. TBBL 
ønsker å skape fleksible, inklude-
rende og demokratiske boligløs-
ninger av høy kvalitet og vil både 
se på muligheter i eksisterende 
bygningsmasse, på uutnyttede 
tomter og i utviklingsområder 
som Hovinbyen.

TBBL er våren 2017 under etable-
ring av en arbeidsgruppe som er 
satt sammen av både innbyggere 
fra Gamle Oslo og andre bydeler 
og består av lokale beboere, akti-
vister, sosialarbeidere, nabolags- 
byggere, samfunnsvitere, plan-
leggere og arkitekter. 

Tøyen Boligbyggelag ønsker å 
være et ressurs- og kunnskaps-
senter for andre som ønsker å 
opprette lokale boligbyggelag og 
vil ha et fokus på erfaringsdeling. 

Oppsummering

Bydel Gamle Oslo har en stolt boligsosial 
historie. Som et tradisjonelt område 
for arbeiderklasse i over hundre år, har 
bydelen lang historisk erfaring med 
konsentrerte levekårsutfordringer. 
Ut av dette har det kommet viktige 
boligsosiale løsninger. To av de største 
boligsosiale innovasjonene i nasjonal 
historie, de kommunale boligene og 
boligbyggelagene, ble startet i det som i 
dag er Bydel Gamle Oslo.

O
gså i nyere 
tid er det 
etablert 
innovative 
boligsosiale 
løsninger i 

bydelen. Flere av disse springer 
ut av en pønkorientert ung-
domskultur rundt Gamlebyen 
og Vålerenga. Dette er noe vi 
kjenner igjen fra flere steder i 
Europa, der miljøer og initiativ 
i opposisjon ofte etablerer inn-
ovative botilbud med et sterkt 
fokus på sosial bærekraft.

Kirkens bymisjonen er også 
en viktig aktør i bydelen med 
botilbudet i Hollendergata 10 
og Kampen omsorg +. Begge 
viser en innovativ samhandling 
mellom Oslo kommune som 
offentlig innkjøper og Kirkens 
Bymisjon som en ideell aktør. 
Kirkens Bymisjon utvikler, eier 
og drifter selve bygningen og 
botilbudet. Mens Oslo kommu-

ne kjøper tjenester for omsorg 
og booppfølging.

I Oslo gate 35 ser vi hvordan et 
samarbeid mellom en uavhen-
gig kulturaktør og en stor kom-
mersiell eiendomsutvikler kan 
berede grunnen for et sosialt 
botilbud med fokus på kultur 
og sosial bærekraft. 

Historikken i bydelen for 
sosialt bærekraftig boligso-
sial innovasjon, kombinert 
med eksisterende botilbud, 
gir et viktig erfaringsgrun-
nlag. Sammen med et tydelig 
boligbehov, systematisert 
kunnskap gjennom stedsana-
lyse, bred tverrfaglig inter-
esse, politisk fokus, et sterkt 
beboerengasjement og om-
rådeløftmetodikk gir dette 
bydelen et godt grunnlag for 
å pilotere sosial innovasjon 
for bærekraftige boligsosiale 
løsninger.

Eksempler
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Studien er konsentrert rundt 
en eksempelsamling med flest 
internasjonale, men også noen 
nasjonale eksempler. Eksemplene 
er valgt for å belyse ulike typer 
tilnærminger og løsninger. 

Eksemplene er delt inn i fire 
kategorier. Disse er:

1. Område- og nabolagsutvikling
2. Tilgang på bolig
3. Deltakelse
4. Boformer 
 
Noen av eksemplene som er 
beskrevet har eksistert i flere 
tiår, mens andre er under 
prosjektering. Noen er godt kjent 
av forfatterne gjennom at de har 
fulgt dem over en lengre periode. 
Forfatterne har også vært på besøk 
hos, eller utvekslet erfaringer 
med flere av prosjektene i ulike 
nettverk. Andre prosjekter 
er kjent fra fagligtteratur, 
anbefalt av andre, dukket opp i 
litteratur og kildesøk, eller andre 
sammenhenger. Det er også 
mange prosjekter som har vært 

vurdert, uten å ha blitt inkludert i 
samlingen. 

De aller fleste eksemplene, også 
de som forfatterne kun kjenner 
til gjennom kildesøk, er basert på 
flere kilder. For eksempel egen 
presentasjon i kombinasjon med 
medieoppslag. Prosjektenes egen 
presentasjon av seg selv er en 
åpenbar feilkilde, da man må anta 
at denne har et grunnleggende 
positivt bias. Det samme kan 
man si om en del mediakilder, da 
de noen ganger relativt ukritisk 
gjengir prosjektenes presentasjon 
av seg selv. 
 
Forfatterne har med denne 
begrensingen funnet eksempler 
som har støtte for at det er 
vellykkede praksiser. Det er 
likevel ikke en samling av 
mønsterprosjekter, eller såkalt 
“best practices” som presenteres. 
Eksempelsamlingen illustrerer 
ulike modeller og konsepter som 
anses som relevante for å utforske 
gode boligsosiale løsninger i Bydel 
Gamle Oslo. 

Område- og  
nabolags- 
utvikling
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D
et blir i stedsanalysen for Tøyen 
pekt på behov for større variasjon i 
boligmassen, og av beboere og Tøy-
enrådet pekt på bekymringen at en 
del mennesker “presses ut” av områ-
det på grunn av stigende boligpriser 

og gentrifisering. Dette bidrar til mindre mangfold i 
bydelen. Tøyen og Gamle Oslo skal være for alle.

 
Dette kapitlet ser på utvikling av områder og nabo-
lag. Alle eksemplene handler om innovativ utvik-
ling, eller rehabilitering, av boliger og boområder. 
Samtidig som prosjektene på ulike måter ivaretar 
og styrker den sosiale bærekraften i området og 
nabolaget. 
 
I en rekke nylige arbeider internasjonalt har det 
vært fokus på å skape livskvalitet og forbedre forhol-
dene i utsatte boligområder. Områdesatsingen på 
Tøyen, Grønland og Groruddalen skal ha en mer 
helhetlig tilnærming til områdeutvikling enn det 
man ofte finner i enkeltprosjekter. 
 
I Lisboa i Portugal har de tatt dette enda lengre ved 
at innbyggerne deltar i deltakende budsjettering av 
deler av bydelsbudsjettet.*

Fagmiljø for 
nabolagsutvikling
I Danmark finnes det en rekke 
fagmiljøer som fokuserer på 
sosial bærekraft og omstilling 
med utgangspunkt i lokale res-
surser. Fagmiljøer som Rekom-
manderet1,  Giv Rum2,  Socialt 
Udviklingscenter3,  Boligsoci-
alnet4,  Social +5 og  Center For 
Boligsocial Udvikling6 arbei-
der på ulike områder, og deres 
erfaringer bør også benyttes i 
vårt eget arbeid med å skape god 
nabolagsutvikling.

Boligliv i balance7, er en digital 
katalog over ideer og scenarier 
for å bidra til å forbedre forhol-
dene i utsatte boligområder. 
Katalogen er utviklet av tre 
ulike arbeidsgrupper med hvert 
sitt fokus: organisering, sosial 
bærekraft og fysisk utvikling. 
Her er det en helt tydelig kobling 
mellom ønsket utvikling, sosial 
bærekraft og fysiske planer.8

Utdannelse og arbeid 
lokalt?

Den danske rapporten for 
prosjektet Byg dem op, som er 
omtalt i kapittelet om deltakel-
se, har gått gjennom en rekke 
eksempler fra Danmark, Sverige 
og Frankrike. Rapporten viser 
at utsatte boligområder ofte er 
gjenstand for store investeringer 
i byutvikling og rehabilitering 
av bygninger, men at disse 

1. rekommanderet.dk 
2. givrum.nu
3. sus.dk
4. boligsocialnet.dk
5. socialeopfindelser.dk
6. cfbu.dk

7. boliglivibalance.dk
8. Boligliv i Balance er initiert av Realdania. Realdania er en ideell filantropisk 

forening som driver forretningsmessig med det formål å skape  livskvalitet  
gjennom det bygde miljø. Det er verdens største fond med arkitektur som 
støtteområde, og blant verdens 30 største filantropiske fond.  Prosjektet “Boligliv i 
Balance” er finansiert i samarbeid med to kommuner og tre boligorganisasjoner.

* Field Actions Science Report, The Lisbon 
Participatory Budget: results and perspectives 
on an experience in slow but continuous 
transformation, 2014 

prosjektene i liten grad hjelper 
de opprinnelige innbyggerne 
til å komme i utdannelse, ut av 
kriminalitet eller i arbeid. Dette 
er viktig å ta med seg også i Om-
rådeløft Tøyen og Grønland.

Protestbevegelser

Flere steder i Europa ser vi at om-
rådeutvikling uten deltakelse fra 
beboerne fører til gnisninger og 
protestbevegelser. Kottbusser Tor 
er et område i Berlin med mange 
beboere med bakgrunn fra Tyr-
kia. Som en respons på stadige 
husleieøkninger har en gruppe 
av beboerne organisert seg i et 
initiativ kalt Kotti & Co9.  De har 
bygget en paviljong med navnet 
Gecekondu10 hvor de planlegger 
demonstrasjoner og arrangerer 
møter med nabolaget. De krever 
regulering av leien i private og 
subsidierte sosiale utleieboliger, 
sammen med en rekke andre 
sosiale tiltak som kan gjøre det 
mulig for de nåværende leieta-
kerne å bli boende i området.

Kunstnere

Kunstnere er en gruppe som 
både kan skape attraktivitet i 
et område, og som har et stort 
behov for rimelig boliger og 
arbeidsplasser. I byer som Lon-
don  hvor boligprisene og den 
manglende tilgangen på rimelige 
atelierer gjør at kunstnere flytter 
ut av byen, har myndighetene 
ved London-ordfører Sadiq Khan 
foreslått å etablere det som blir 

kalt Creative Enterprise Zones11, 
områder som skal tilby billige 
boliger og atelierer for kunstnere 
med lav inntekt. Denne satsin-
gen er ennå bare på planleg-
gingsstadiet, men viser hvordan 
kommunale myndigheter kan ta 
initiativ til å skape attraktivitet i 
et område ved å møte behovene 
til kunstnere.

Det er også mange eksempler 
på tidligere industri og andre 
type underutnyttede områder 
som transformeres til urbane 
områder. Mange av byene har et 
utgangspunkt som er sammen-
lignbart med Oslo. Det er byer 
i sterk vekst, med behov for 
boliger for en voksende befolk-
ning, og en målsetning om å 
utvikle gode urbane kvaliteter. På 
samme av måtene er det mange 
av områdene som har et lignende 
utgangspunkt som Hovinbyen 
hvor det planlegges omfattende 
transformasjon.

De følgende eksemplene har 
alle fokus på sosial bære-
kraft. En helhetlig tilnær-
ming, samarbeid på tvers av 
offentlig, privat og ideelt, og 
ivaretakelse av lokalt bolig-
behov er gjennomgående 
som nøkler til god utvikling 
av et område eller nabolag. 
Likevel er det stor variasjon i 
eksemplene.
Felles for alle eksemplene er 
at de ser på bolig, ikke bare 
som det som er innenfor 
veggene, men som en del av 
et område og et nabolag.

9. kottiundco.net
10. Wikipedia:  Gecekondu  (plural gecekondular) is a Turkish word meaning a 

house put up quickly without proper permissions, a squatter’s house, and 
by extension, a shanty or shack.

11. Citylab, London’s Plan to Set Up ‘Creative Zones’ for Artist Housing, 
Feargus O’Sullivan, 13.09.2016.
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D
enne delen tar 
for seg trans-
formasjon og 
utvikling av 
hele områder. 
Dette har mest 

direkte relevans for de delene av 
bydelen som er i transformasjon 
og utvikling. En problemstilling 
man møter i utviklingen av 
Hovinbyen, er hvordan man kan 
sikre medvirkning, i et område 
som ikke er utviklet ennå. Alle 
eksemplene i denne delen møter 
denne utfordringen, og har 
involvert framtidige beboere og 
andre relevante aktører allerede i 
planleggingsfasen.

Selv om eksemplene i hovedsak 
handler om utvikling og trans-
formasjon av underutviklede om-
råder, er det erfaringer som også 
er relevant for Tøyen, Grønland 
og de sentrale delene av bydelen. 
Dette gjelder temaer som med-
virkning, tilrettelegging for gode 
og blandede bomiljøer, helhetlig 
områdeutvikling og tverrfaglig 
samarbeid på tvers av etater, 
nivåer, sektorer og profesjoner.

Felles for eksemplene er at det er 
kommunen som politisk ansvar-
lig for byutvikling, planmyn-
dighet, og dels grunneier, som 
initierer, inviterer til, og tar det 
helhetlige ansvaret for utviklin-
gen.

E
lven Elbe går gjen-
nom den tyske byen 
Hamburg. Her ligger 
Wilhelmsburg som er 
Europas største øy i 

en elv. Her er det en havn, store 
grønne områder, tidligere indus-
tri og 50.000 innbygggere.

Sammen med Hamburg havn 
og den lille naboøya Veddel, var 
Wilhelmsburg arena for den 
internasjonale byggeutstillingen 
IBA Hamburg fra 2006 til 2013.12 
Tilsammen er dette et 35 km2 
stort areal, som før boligutviklin-
gen var et underutviklet område 
stykket opp av store trafikkårer.

Kommunalt foretak i 
føringen

IBA Hamburg, som var ansvarlig 
for boligutstillingen med samme 
navn, er et kommunalt foretak 
eid av Hamburg kommune. I 
utstillingsområdet har foreta-
ket hatt et helhetlig ansvar for 
prosjektutviklingen fra første 

analyse av situasjonen, til salg 
av byggetomter. Arbeidet med 
hvert prosjekt ble gjort i to faser. 
I den forberedende fasen ble det 
etablert enighet om rammeverk 
for mulighetsstudie, og finan-
sierings og framdriftsplan ble 
skissert. På bakgrunn av mulig-
hetsstudiet har ulike verktøy for 
medvirkning blitt tatt i bruk og 
mere konkrete planer utviklet.

Fase to var selve prosjektutvik-
lingen. IBA Hamburg mobiliserte 
faglig ekspertise og iverksatte 
ulike prosesser for å utvikle 
konsepter og strategiske planer 
for regulering. Før de til slutt 
solgte arealene for å realisere 
planene. Medvirkning har vært 
gjennomgående fra planlegging 
til gjennomføring. Alle interes-
senter er informert og hørt så 
langt som mulig.

Tre hovedtema

Utstillingen hadde tre hoved- 
tema. Og alle prosjektene svarte 

Boligutstillingen i Hamburg

Sammen med en rekke offentlige og private 
samarbeidspartnere har IBA Hamburg 
ferdigstilt sytti prosjekter, og skapt et 
rammeverk for bærekraftig, miljøvennlig 
og sosialt balansert urban utvikling. Dette 
har vært et av de største Europeiske urbane 
utviklingsprosjekter noensinne.

12. iba-hamburg.de/en
13. Gentrification in Wilhelmsburg?, Rainer Müller, 

René Reckschwardt, Ronny Warnke, Internationale 
Bauausstellung IBA Hamburg GmbH, 2013.

14. Open letter to Saskai Sassen, Arbeitskreis 
Umstrukturierung Wilhelmsburg, 2013.

15. To AKU: Response to open letter by Saskia Sassen 
(New York, July 26, 2013), Saskia Sassen, 2013.
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til minst et tema.

Cosmopolis: Utforske hvordan 
mangfold skaper muligheter i 
en urban kontekst. Bakgrunnen 
for temaet var demografiske 
endringer i byene. Fokuset var på 
å undersøke hvordan byutvikling 
og arkitektur kan bidra til å bryte 
ned sosiale og kulturelle barrie-
rer. Og hvordan byen kan utnytte 
kulturelt og etnisk mangfold som 
en styrke.

Metrozones: Transformere ur-
bane lappetepper oppstykket av 
trafikkårer til attraktive områder 
med nye urbane kvaliteter. Ved 
å utvikle attraktive bomiljøer 
ønsket de også å dempe prispres-
set på de områdene som er mest 
attraktive fra før. Metrozoner 
skal være nabolag med korte 
avstander og en høy grad av ener-
gieffektivitet.

Byer og klimaendring: Hvordan 
kan byer kan bli selvforsyn-
te med energi? De utforsket 
hvordan energi kan bli generert 
av forbrukerne i byen, og de ut-
viklet et konsept for å gjøre bygg 
selvforsynte med energi. Ekstra 
energibehov, til for eksempel 
industri, skulle komme fra regio-
nen for å redusere avhengigheten 
av det internasjonale energimar-
kedet. På denne måten ville de 
skape og beholde flere arbeids-
plasser i byen og regionen.

Opprinnelige beboere i 
fokus

IBA Hamburg har også vært 
bevisst at det er en fare for 
fortrengning av de opprinnelige 

beboerne i denne type utviklings-
prosjekter. IBA Hamburg hadde 
derfor to grunnleggende mak-
simer. Det ene var “Å bo betyr å 
bli”, og det andre var: “Oppgrade-
re uten å fortrenge”.

Rimelige boliger, og et fokusom-
råde kalt “smart price houses” 
har vært ment å sikre et blandet 
bomiljø, og at det skal være plass 
til beboere med lav inntekt også i 
framtiden. Leieboerne har derfor 
fått kontrakter med fast leiepris 
for tretti år. IBA Hamburg følger 
med på denne utviklingen

Sammen med en rekke offentlige 
og private samarbeidspartnere 
har IBA Hamburg ferdigstilt sytti 
prosjekter, og skapt et ramme-
verk for bærekraftig, miljøvenn-
lig og sosialt balansert urban 
også etter at selve utstillingen 
er over. En whitepaper fra 2013 
konkluderer med at det ikke har 
vært noen grad av fortrengning i 
utstillingsperioden.13

Utstillingen har likevel blitt 
kritisert for å bidra til gentrifi-
sering, og det har blant annet 
vært ført en åpen debatt mellom 
lokale kritiske stemmer og Saskia 
Sassen som er kjent for sitt arbei-
de med byutvikling og satt i en 
arbeidsgruppe som jobbet med 
IBA Hamburg.14 15

Resultater

Når prosjektet ble presentert 
i 2013 var de fleste av de sytti 
prosjektene ferdige. 

 + Det var bygget over 1700 
boenheter.

 + I tillegg var det hundre tusen 
m2 kommersielt areale

 + Åtte utdanningsbygg, to 
boligkomplekser for seni-
orbeboere, tre barnehager, 
fire sportsanlegg, en kom-
mersiell park, et senter for 
kunstnere og kulturarbeide-
re og over sytti hektar grønt 
areale.

 + Nesten en halv million men-
nesker har besøkt utstillin-
gen, omvisninger og arrange-
menter. Programmet har fått 
faglig oppmerksomhet fra 
hele verden.

 + IBA Hamburg hadde i ut-
gangspunktet et budsjett på 
90 millioner Euro. I tillegg ble 
de bevilget 30 millioner Euro 
fra ulike EU program. Det 
har til sammen blitt investert 
mer enn 700 millioner Euro 
private midler, og 300 millio-
ner Euro offentlige midler.

Som kommunalt foretak har de 
hatt en strategi for tett utveks-
ling av erfaringer, både med 
politisk nivå og ulike kommu-
nale etater. De deltar også i en 
rekke styringsgrupper. Som et 
resultat av dette har de klart å 
skape prosjektmål på tvers av de 
tradisjonelle siloene, og mellom 
offentlige og private aktører.

Etter at utstillingen ble avsluttet 
har IBA Hamburg fortsatt videre 
utvikling av området. De fortset-
ter med aktiv bruk av det mang-
foldet av prosjekter og nettverk, 
med tilhørende kompetanse, som 
har blitt utviklet i løpet av utstil-
lingsperioden, som utgangspunkt 
for videre utvikling av området 
og byen.
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Subsidier til byggegrupper  
i Wien

Wien er en by i rask vekst. Byen har i dag 
litt over 1.7 millioner innbygger, med en 
forventet befolkningsvekst som vil gjøre at 
det bor to millioner der innen 2030.

F
or å møte befolk-
ningsveksten har 
de iverksatt flere 
utviklingsprosjek-
ter med Aspern 
Urban Lakeside 

som det største. De skal utvikle 
10 500 nye leiligheter for 20 000 
nye beboere innen 2028. I den 
første fasen skal de utvikle 2 845 
boliger for 6 000 beboere. Her er 
det et prosjekt kalt D13 der fem 
byggegrupper skal utvikle 150 
boliger til sammen.
 
Byggegruppene er valgt ut 
på bakgrunn av et konkur-
ransesystem Wien har for å 
gi subsidier til utvikling av 
ikke-kommersielle boliger. 

Konkurransen ble gjennomført i 
to faser. I den første fasen presen-
terte alle gruppene rammeverke-
ne for de ulike prosjektene for en 
tverrfaglig jury. Der ble de ulike 
prosjektene mot de fire kriteriene 
som alle slike konkurranser måles 
mot. Dette er sosial bærekraft, 
arkitektonisk kvalitet, økonomi 
og økologi. Tilbyderne må også 

gi en garantert leiepris. Dersom 
de ikke overholder dette risike-
rer de at subsidiene blir trukket 
tilbake. Basert på dette ble de fem 
gruppene valgt ut og bedt om å 
levere detaljert prosjektplan og 
tegninger.

Kommunen håper at D13 vil 
skape et spesielt levende, variert 
og personlig bomiljø, som også 
vil påvirke utviklingen det videre 
området. 

De fem gruppene har blitt 
valgt for å pilotere ulike 
boligkonsepter, juridiske 
konstruksjoner og idegrunn-
lag. 

For eksempel jobber en gruppe 
med en ideell stiftelse for å kjøpe 
tomten og finansiere utviklingen. 
En annen gruppe har valgt å gjø-
re alt selv, og aksepterer på den 
måten høyere risiko for å kunne 
gjennomføre prosjektet helt 
uavhengig. En gruppe har gjen-
nomført flere tidligere prosjekter 
og har gjennom dette midler til 
å selv stå for utviklingen. Mens 

en gruppe samarbeider med en 
utvikler basert på en 30 års leie 
til eie avtale. Alle prosjektene 
tilfredsstiller kommunen sine 
forutsetninger for sosiale boliger 
og mottar subsidier til utviklin-
gen.

Alle prosjektene er bilfrie, men 
har tilgang på parkering i det 
større utviklingsområdet, og alle 
prosjektene er forpliktet til å 
tilby tilgjengelige fasiliteter for 
nabolaget.

De fleste gruppene er organi-
sert under et tilpasset juridisk 
rammeverk. Dette innebærer at 
de fleste beboerne vil få tilskudd 
til husleie under Wien sin sosiale 
boligprogram. Men modellen 
åpner også for at beoberne kan 
kjøpe andeler i boligene dersom 
de har råd til det.

De fem byggegruppene er:

JAspern som fokuserer på 
passivhus og felles oppholds-
rom.16

Lisa som jobber med en 
ideell stiftelse og er basert på 
det eksisterende prosjektet 
Sargfabrik.17

B.R.O.T. som er utviklet av 
en tverrkirkelig forening.18

Seestern Aspern som jobber 
med en basert på en 30 års 
leie til eie avtale.19

Pegasus som ønsker å skape 
et mangfoldig og variert 
bofellesskap.20

16. salon.jaspern.at
17. lisa.co.at,  sargfabrik.at
18. brot-aspern.at
19. seestern-aspern.at
20. baugruppe-pegasus.at/joomla

Nederlandsk selv- 
byggingsprosjekt i 
stor skala

Boligprosjekter handler ofte 
om mindre områder, men i 
Nederland har man vist at 
potensialet for byutvikling i stor 
skala definitivt er til stede.

B
ydelen  Homerusk-
wartier21 i Almere, 
Nederland, en by 
med rundt 180.000 
innbyggere, er det 
første selvbyggings-

prosjektet i virkelig stor skala22.

Byen har utviklet en områdeplan 
for det ett kvadratkilometer store 
området. Utviklingsområdet er 
delt opp i flere mindre delområ-
der. Hvert delområde rommer 
720 selvbyggertomter. De minste 
tomtene er på under 100 m2, 
mens de største er på over 1000 
m2. De ulike delområdene har 
ulike formål, rekkehus, eksperi-

21. Poort Almere, http://www.poort.almere.nl, 
Homeruskwartier, 2015.

22. The Guardian, Inside Almere: the Dutch city that’s 
pioneering alternative housing, Thomas Feary, 
15.12.2015.

Homeruskwartier
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Fremtidige beboere  
styrer boligutviklingen  
i Nederland

I Nederland er det over syv 
millioner boliger.26 Av disse 
er det tre millioner boliger 
på leiemarkedet. Og hele 
75 prosent av boligene på 
leiemarkedet eies av sosiale 
boligsammenslutninger.27 
Staten gir støtte til 
boligsammenslutningene 
slik at de kan tilby rimelige 
boliger, samtidig som de setter 
inntektsgraderte betingelser for 
hvem som kan leie.

M
yndighetene forventer at 
boligsammenslutningene skal 
bidra aktivt til gode nabolag 
og nærmiljø, samt ansvar for 
å utvikle28 skoler og nærmiljø-
senter.

Woonbedrijf  er den største boligutleieren i Eind-
hoven og leier ut omtrent en fjerdedel av boligene i 
byen29. De har 430 ansatte og leier ut totalt 32 000 
boliger.

Strijp-S (bildet) er et nedlagt industriområde der 
Phillips hadde virksomheten sin i Eindhoven. Etter 

23. 375 Euro pr mars 2017
24. 50.000 Euro pr mars 2017
25. Tomtene er solgt til rundt 3000 kr per 

kvadratmeter. Den minste tomten på 86 
kvadratmeter vil da koste rundt 260.000 kr mens 
den største på 1000 kvadratmeter vil koste tre 
millioner. Byggekostnadene varierer avhengig 
av byggemetode, design og hvor mye som er 

gjort av selvbyggeren i forhold til hvor mye 
entreprenøren eller utvikleren gjør. Typisk ligger 
kvadratmeterprisen på mellom 7000 og 16000. 
En gjennomsnittlig leilighet med tre soverom 
på omtrent hundre kvadratmeter kan kan ha en 
kostnad på en halv million til tomt og en million til 
bygg.

mentområde for bærekraftig byggeri, 
boliger med arbeidsplasser og ikke 
minst større områder for boligutvikle-
re som sammen med en byggegruppe 
kan utvikle større boligprosjekter.

De lokale myndighetene planlegger og 
bygger gater og infrastruktur, fra vann 
til fartsdumper. Tomtene blir deretter 
gjort tilgjengelig til fast pris23. Hver 
tomt selges med en ferdig utarbeidet 
rammetillatelse som spesifiserer ram-
mebetingelsene for høyder, mellomrom 
mellom husene, og byggegrensen foran 
og bak husene. Utover dette er det få 
restriksjoner.

I tillegg finnes et område nesten uten 
begrensninger. Dette området har 
gitt mange innovative og nyskapende 
løsninger.  

Verdt å merke seg er at mange 
har valgt å bygge små boliger. 
Det er for eksempel mulig å byg-
ge en førti kvadratmeter stor lei-
lighet for bare en halv million24, 
så folk med lite egenkapital eller 
dårlig råd har redusert boligstør-
relsen til å passe budsjettet.25

Ikke alle prosjektene er eneboliger. I et 
av prosjektene dannet tjuefem perso-
ner en gruppe og leide en arkitekt og 
entreprenør for å utvikle og bygge et 
leilighetsbygg sammen. Dette gjorde 
at de kunne få leiligheten til 750 000 
kroner hver, inkludert andel av tomt. 
Dette er imidlertid ikke det første 
selvbyggingsprosjektet i byskala i Ned-
erland. I Amsterdam ble det allerede 
i 2003 lagt ut et større tomteområde 
i bydelen Iljburg og byen har senere 
formalisert prosessen ytterligere.
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at Phillips avviklet virksomheten 
overtok Eindhoven det 25 hektar 
store industriområde for å trans-
formere det til en ny og levende 
bydel.

Masterplan

Det ble utarbeidet en strategisk 
masterplan for å revitalisere 
området.30 Det nedlagte indus-
triområdet Strijp-S skal være 
et levende laboratorium der 
kreative personer, bedrifter og 
utdanningsinstitusjoner jobber 
sammen på konkrete prosjekter. 
Det er også satt opp en rekke 
arrangementer og festivaler som 
STRP-festivalen og Glow NEXT 
som kombinerer kreativitet og 
teknologi.

Som en del av denne transforma-
sjonen fikk boligutleieren Woon-
bedrijf 0.8 hektar, der de skulle 
utvikle 400 rimelige boliger for 
studenter og andre.

Det var en klar målsetning å 
fullføre utviklingen innen fire år 
og innenfor gitt budsjett. Det var 
også en målsetning at boligene 
skulle tilrettelegge og oppfordre 
til deltagelse i lokalsamfunnet. I 
tillegg skulle utviklingen svare til 
de overordnede miljøambisjone-
ne for hele transformasjonsom-
rådet.

Tidlig 
beboerinvolvering

Boligutleieren Woonbedrijf 
inviterte framtidige beboere 
til å involvere seg allerede i 
utviklingsfasen. Dette gjorde de 

gjennom en serie virkemidler:
 + Off line labs, eller verksteder, 

med ti til hundre deltagere 
der de jobbet med ulike 
temaer på nye måter.

 + Ekskursjoner med framtidige 
beboere til forbilde og refe-
ranseprosjekter.

 + Verksteder med eksperter 
for å utvikle kompetanse og 
kunnskap.

 + Beboerbedømte konkur-
ranser for å avgjøre fysisk 
utforming av elementer som 
inngangsparti

 + Bruk av modeller for å syn-
liggjøre planer i tidlig fase

 + Månedlige eventer kalt “li-
ving room” av og med fram-
tidige beboere for å skape en 
følelse av naboskap før man 
flyttet inn

 + Hver andre eller tredje 
måned ble det arrangert 
møter for å ta beslutninger 
basert på de siste månedenes 
aktivitet.

Fremtidige beboere 
gav vellykket prosjekt

Prosjektet ble gjennomført 
innenfor tidsfrist og budsjett. 
Blant de 400 rimelige boligene er 
det en gruppebolig for ti perso-
ner med psykisk utviklingshem-
ming og 30 studioleiligheter for 
unge personer med autisme og 
behov for assistert oppfølging. 
Fellesområdet inkluderer fem 
felles hager og tre takterrasser.

Woonbedrijf opplevde at resul-
tatene ble svært annerledes, og 
bedre, enn dersom de skulle ha 
drevet utviklingen selv, uten å 

involvere fremtidige beboere. 
Beboerne bidro særlig med å 
vektlegge behovet for fellesområ-
der, kvaliteten på uteområdene, 
blanding av boligtyper i hver 
etasje, og den totale sammenset-
ningen av behov for ulike typer 
boliger. 

Dette var et foregangspro-
sjekt for å involvere fram-
tidige beboere på et tidlig 
stadium i sosial boligutvik-
ling i Nederland. Prosjektet 
regnes som en suksess, og 
har fått flere priser. Det er 
laget en håndbok som kan 
brukes av andre prosjekter 
som ønsker å følge opp den-
ne modellen.31

26. government.nl/topics/housing/contents/housing-market
27. government.nl/topics/housing/contents/rented-housing
28. government.nl/topics/housing/contents/housing-associations
29. woonbedrijf.com
30. Masterplan Strijp-S 2002 var en strategi for å utvikle Strijp-S 

som et kreativt og kulturelt område i Eindhoven. Masterplanen 

ble senere oppdatert for å også gjøre 
området til en næringsklynge for 
teknologisk innovasjon.

31. Smart Strijp-S Vision, Lourna Golden, 
Creative Innovation Works, 2015 N
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N
abolag og na-
bolagsutvikling 
er sentralt for 
denne studien. 
Man kan si at for 
beboeren er den 

gode byen tette sammenvevde 
nettverk av gode nabolag. Nabo-
laget er der barna treffer hver-
andre i lek, og de voksne kjenner 
hverandre igjen og slår av en prat 
når man møtes i gata. Eller i det 
minste gir hverandre et nikk på 
vei inn og ut fra barnehage og bu-
tikk. Trivselen i et nabolag er en 
termostat som måler den sosiale 
bærekraften i et område.

Venning Eco Life er et eksempel 
på et stort ikke-kommersielt bo-
ligselskap som har gjennomført 
rehabilitering av et helt nabolag 
med 160 boliger for vanskeligstil-
te på boligmarkedet. I utgangs-
punktet ville de redusere antallet 
boliger. Men med en stor grad av 
involvering av beboerne endte de 
opp med å øke antallet boliger, 
og utvikle nabolaget på premisser 
som tok vare på beboerne.

Til forskjell fra Venning Eco Life 
er de fleste eksemplene i denne 
delen innbygger- og nabolagsi-
nitiert. Planbude, Coin Street 
Community Builders, Svartla-
mon, Fløyelsvevernes nabolag 
er alle sammen lokale initiativ. 
Det de har til felles er at lokale 
myndigheter har tilrettelagt, 
bidratt og samarbeidet på måter 
som har styrket initiativene. Og 
at nabolagene har blitt videre-
utviklet i et samspill mellom 
nabolaget, det lokale initiativet, 
lokale myndigheter og andre 
aktører som har blitt koblet på.

Fra klimaambisjon  
til sosial nabolags- 
utvikling

Goedkope Woning er et sosialt boligselskap 
i byen Kortrijk i Flandern i Belgia. De har 
lagt vekk på gode felles- og uteområder, og 
at det skal være et variert og inkluderende 
nabolag. Det er utviklet flere store leiligheter 
for familier, slik at det skal være et godt 
nabolag for folk i alle livsfaser. Og at det 
skal være mulig å fortsette å bo i nabolaget 
etterhvert som boligbehovet endrer seg i 
ulike livsfaser.

S
elskapet ble eta-
blert i 1923 og er i 
dag en mellomstor 
aktør med syv 
ansatte og ca 1500 
boliger. I Flandern 

organiseres sosiale utleieboliger 
av private sosiale utleieselskaper 
godkjent av de regionale myndig-
hetene som er regulert gjennom 
forskrift. Leieprisen hos de sosi-
ale utleieselskapene er inntekts-
basert, og ligger gjennomsnittlig 
på ca 2/3 av leieprisene i det 
kommersielle utleiemarkedet32.

Venning Eco Life var en del 
av Eco Life, et EU prosjekt som 
skulle utvikle løsninger for kar-
bonnøytrale byer. Venning Eco 
Life var derfor i utgangspunktet 
et miljø og klimatiltak, som på 

grunn av områdets spesielle 
forutsetninger og sosiale utfor-
dringer hadde en sterk og viktig 
sosial dimensjon.

Stigma og dårlige 
boforhold
Nabolaget i Venning besto av 
163 boliger bygget på 60 tallet, 
preget av lite vedlikehold og lav 
kvalitet. Mange av boligene var på 
under 30 m2 og ble av Goedkope 
Woning selv beskrevet som knapt 
beboelige. Det var en overvekt av 
eldre beboere, og mange av disse 
var opprinnelige beboerne fra når 
prosjektet var nytt.

Manglende investeringer hadde 
ført til forfall i boligene, lav stan-
dard, konflikter mellom beboer-

32. ecolife-project.eu/Partners_GoedkopeWoning_large.htm
33. European responsible housing awards - 2016, handbook, 

Housing Europe, 2016
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ne og utbredt hærverk33. En mål-
setning for prosjektet, ved siden 
av klimamålene, var å fjerne det 
sosiale stigmaet ved området. Det 
var opprinnelig et ønske fra myn-
dighetene om å halvere antallet 
sosiale utleieboliger i området, 
og dermed redusere problemene 
i bo-området. Prosjektet endte 
i stedet opp med å øke antall 
boliger fra 163 til 196.

Inkludering gav 
entusiasme
Goedkope Woning gikk tidlig i 
dialog med beboerne. Beboerne 

ble invitert til å delta i utformin-
gen av prosjektet. De ble invitert 
til å delta som bevisste borgere, 
og ikke som sosiale leietagere. 
Gjennom å inkludere beboerne 
og behandle de med respekt 
gjennom hele prosessen ble hele 
prosjektet gjennomført med 
entusiasme blant beboerne. Dette 
til tross for at mange av beboerne 
måtte flytte ut av boligen sin i 
opptil tre år. Dette løste de ved å 
dele utviklingen i tre faser og om-
råder, som de utviklet etter tur.

I tillegg til bedre boliger for de 
beboerne som allerede bodde der 

har 21 av leilighetene er også spe-
sielt tilpasset rullestolbrukere.

Eco Life Venningen ble ikke bare 
et klimaprosjekt, men brukte 
klimaambisjonen og behovet for 
utvikling av nabolaget til å lage et 
sosialt boligprosjekt som involver-
te alle beboerne. Siden alle bebo-
erne var inkludert i utviklingen 
av dette har de et eierskap med en 
personlig stolthet over nabolaget. 
Resultatet ble at Venning gikk fra 
å være et forfallent og stigmati-
sert nabolag til å være regionens 
første karbonnøytrale nabolag 
som beboerne er stolte av.

Folkebevegelse blir  
internasjonal planleggings- 
modell

I Hamburg har innbyggerne i  
St. Pauli igangsatt en storstilt 
bevegelse,  Planbude- 34 et tverrfaglig 
miljø bestående av lokale kunstnere, 
arkitekter og planleggere organiserer 
en medvirkningsprosess og utviklingen 
av et 28.000 kvadratmeter boligområde. 
Planleggingskontoret Planbude 
(planleggingsskur) ble opprettet av 
et nabolagsinitiativ og engasjert av 
Hamburg Kommune for å tilrettelegge 
medvirkningsprosessen.

E
tter flere år med 
organisert motstand 
mot riving av bolig-
blokken Esso Haüser 
ble leieboerne kastet 
ut i desember 2013. 

På dette punktet skiftet motstan-
den fokus og begynte å jobbe for 
å sikre at de tidligere leietakerne 
fikk mulighet til å flytte inn i en 
ny bygning på samme sted.

Nabolaget med 2300 
forslag
PlanBude etablerte kontor på 
tomten i to kontainere for å gjøre 
det enkelt for nabolaget å delta. 
Målet var å tilrettelegge en reell 
og troverdig medvirkningspro-
sess. De utviklet med dette for 
øye en rekke innovative verktøy 
og metoder med blant annet ska-
lamodeller av område og tomt, 
fotodokumentasjon, lydtråkk35, 
dørstokk intervju, tegneoppga-

34. planbude.de/planbude-planning-shack-english-summary
35. en.wikipedia.org/wiki/Soundwalk
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ver, tekstopplesning, seminarer 
med den lokale skolen, spørre-
skjemaer og en rekke sosiale 
arrangementer.

Nabolaget uttrykte sine øn-
sker i så mye som 2300 bidrag. 
Bidragene ble presentert i en 
åpen konferanse. Det sammen-
fattede forslaget ble presentert 
for myndighetene og huseierne 
først etter at det var omforent 
med beboerne i nabolaget. Dette 
dannet konkurranseunderlaget 
for arkitektkonkurransen.

Området skal bestå av førti 
prosent sosiale boliger, tjue 
prosent til et eksperimentelt 
boligprosjekt og førti prosent 
ordinære leieboliger. Målsetnin-
ger om mangfoldighet, småskala, 
rimelig, originalt og tolerant, 
vitalt, eksperimenterende og un-
dergrunnskultur, samt offentlige 
rom uten kjøpepress var viktige 
deler av bestillingen. Det skal 
utvikles tilbud for basketball, 
skating, klatring og tilbud for 
barn. Det skal ikke utvikles kje-
debutikker, men små lokaler for 
mindre bedrifter. tillegg vil 2530 
kvadratmeter være reservert for 
å gjenetablere lokale kulturinsti-
tusjoner, deriblant et et konsert-
sted, et lunsjsted og et hotell.

Internasjonal modell

Planbude ble fort en internasjo-
nalt omtalt modell for hvordan 
en troverdig medvirkningspro-
sess kan føre til god stedsut-
vikling. I første omgang kåret 
en jury sammensatt av fagfolk, 
tomteeierne, nabolaget, kommu-
nen og politikerne vinneren av 

konkurransen for planleggingen 
av området. Og i 2016 ble en rek-
ke arkitektkontorer engasjert til 
å tegne bygningene, i samarbeid 
med Planbude, basert på føringe-
ne fra medvirkningsprosessen.

Ulike verktøy for 
medvirkning utviklet 

av Planbude.

 Foto: Margit Czenk
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Nabolagsbyggere utvikler 52  
mål midt i London

Coin Street Community Builders er et sosialt 
foretak som jobber med å utvikle 52 mål 
midt i London. Foretaket ble etablert i 1984 
av lokale beboere i et forfallent område. Som 
nabolagsbyggere jobber de med å utvikle et 
blandet nabolag med innovative og sosiale 
boliger, kafeer, parker og byrom.

A
lle medlemmene 
må bo lokalt for å 
sikre forståelse for 
lokale behov og 
muligheter. De or-
ganiserer festivaler 

og andre eventer, og de jobber med 
utvikling av området gjennom aktivi-
teter som barnepass, arbeidstrening 
og arbeidsplasser.

For tretti år siden var området et 
trist og fargeløst område med få 
butikker og restauranter, et døen-
de innbyggerfellesskap og en svak 
lokal økonomi. Lokale beboere satte 
i gang en kampanje som førte til 
kjøpet av 52 mål forlatt land som ble 
utviklet til et blomstrende nabolag.

Forretning med sosialt 
formål
For å finansiere kjøpet av området 
i 1984 lånte Coin Street rundt 1 
million pund fra en næringsfore-
ning og lokale myndigheter. Lånet 
ble nedbetalt og ytterligere boligut-

vikling ble finansiert av ordinære 
banker og Nationwide Building 
Society.36 Avdrag og renter blir 
tilbakebetalt fra kommersielle inn-
tekter. I begynnelsen kom dette fra 
midlertidig bruk som bilparkering, 
men etterhvert har Coin Street 
utviklet en rekke inntektskilder fra 
kommersielle leietakere, utleie av 
lokaler og diverse avgifter.

Til dags dato har Coin Street ut-
viklet 220 godt utformede boliger av 
høy kvalitet til en rimelig leie for van-
skeligstilte. Boligene er en blanding 
av leiligheter med opp til tre soverom 
og hus med tre til fem soverom.

Foretaket kan drive kommersiell 
aktivitet men fortjeneste skal føres 
tilbake til sosiale formål snarere 
enn distribueres til aksjonærene. 
Medlemmene har også opprettet 
et boligbyggelag, og for hvert 
boligprosjekt et boligsamvirke som 
leier ut boligene. Boligsamvirket 
er drevet av leietakerne selv. (fully 
mutual housing co-operatives).

36. en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_Building_Society
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Byøkologisk forsøksområde i 
Trondheim

Området Svartlamon i Trondheim er Norges 
første byøkologiske forsøksområde. Området 
er organisert og drives etter prinsipper om 
bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, 
gjennomsiktig økonomi, lav standard og 
rimelig utleie. Det er et eksempel på en 
protestaksjon mot riving som har initiert 
en ønsket områdeutvikling basert på 
medvirkning fra beboerne.

I 
1990 ble Svartlamon bebo-
erforening stiftet. Formålet 
til beboerforeninga var å 
bevare husene, og kjempe 
for billige, sentrumsnæ-
re boliger. Flere beboere 

hadde gunstige kontrakter med 
kommunen, andre hadde okku-
pert boligen sin. Formannskapet 
vedtok stopp i rivingen, i påvente 
av at skjebnen til området skulle 
avklares, og kommunen bevilget 
midler til oppussing.

Gjennom et samarbeid mellom 
beboerne og Trondheim kommu-
ne ble området regulert til byøko-
logisk forsøksområde i 2001 hvor 
vedtaket fastslo at området skulle 
bli en alternativ bydel med stort 
rom for forsøk og utprøving.

Boligstiftelser og 
frivillighet
På bakgrunn av reguleringen 
ble Svartlamon boligstiftelse og 

Svartlamon kultur- og nærings-
stiftelse ble etablert samme år. 
Boligstiftelsen forvalter cirka 130 
boenheter, fordelt på bofelles-
skap, leiligheter i større bygårder 
og noen eneboliger. Trondheim 
kommune eier de fleste bygnin-
gene med unntak av massivtre-
huset på Strandveien 37 og de 
nye eksperimentboligene.

Boligstiftelsen har tre ansatte 
fordelt på daglig leder, vaktmester 
og snekker. I tillegg nyter den 
også godt av den store mengden 
frivillig egeninnsats som legges 
ned i området av beboere og 
andre. Styret til boligstiftelsen 
består av to representanter valgt 
av beboerne og tre personer valgt 
av Trondheim kommune.

I møte med en kritisk evaluering 
fra Trondheim Kommune i 201637 
påpeker beboerstiftelsen områ-
dets betydning for innovasjon 
rundt gjenbruk, energi, miljø 

og selvbygging i Norge til tross 
for svært stramme økonomiske 
begrensninger.38

Det ble skrevet en tiårskon-
trakt mellom boligstiftelsen 
og kommunen i 2001 som ble 
fornyet med ti nye år i 2011. Bo-
ligstiftelsen mener at kortsiktige 
leiekontrakter gjør det vanskelig 
å skaffe langsiktig finansiering. 

De foreslår derfor at bygninge-
ne overføres til boligstiftelsen 
for en symbolsk sum, men at 
tomtegrunnen fortsatt skal eies 
av Trondheim kommune og festes 

gjennom en ordinær festeavtale. 
De ønsker også at kommunen 
skal sikres forkjøpsrett ved salg 
eller opphør av stiftelsen. På den-
ne måten mener de at det vil være 

mulig for boligstiftelsen å sikre 
seg langsiktig finansiering både til 
nybygg og fortetting, og rehabili-
tering av gammel bygningsmasse.

37. Evaluering av Trondheim kommunes involvering på Svartlamoen - Høringsutkast 
til Svartlamoen Boligstiftelse, Svartlamoen Kultur og Næringsstiftelse, Trondheim 
kommune, 2016

38. Merknad til evaluering av Svartlamon , Svartlamoen Boligstifltelse, 2016

 Foto: Vigdis Haugtrø
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Inntektene tilbake til  
nabolaget i tyske Kre-
feld

Nabolagsutvikling basert på 
like muligheter er fokuset i 
boligprosjektet Nachbarschaft 
Samtweberviertel39, 
Fløyelsvevernes Nabolag, i den 
tyske byen Krefeld.40 Kjernen i 
prosjektet er en tekstilfabrikk 
som ble nedlagt i 2007 med over 
7000 kvadratmeter ledig areal, 
hvorav noe også er vernet.

P
rosjektet ble startet 
av en ideell stiftelse 
med målsetning om 
å støtte belastede 
nabolag til å bli ste-
der verdt å leve på, 

og som tilbyr alle innbyggerne 
mulighet for deltakelse.41 Stiftel-
sen startet med rehabiliteringen 
av et gammelt møllehus, som 
et sted for folk å bo og arbeide i 
fellesskap, og delta i aktiviteter i 
nabolaget.

Alt overskudd til 
nabolaget
Stiftelsen bestemte seg tidlig for 
at de ville involvere politikere og 
forvaltningen i utviklingen. Gjen-
nom inkluderende prossesser 
fikk de et enstemmig vedtak i by-
styret i 2014. Kommunen og stiftelsen satte opp et 
non-profitt sosialt foretak i felleskap. Alt overskudd 
fra foretaketskal skytes tilbake inn i nabolaget.42

Stiftelsen eier tomten, mens foretaket er ansvar-
lig for selve utviklingsprosjektet og fester tomten 
for 60 år. Planen videre er å utvikle kontorer og 
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Innbyggerne starter ideelt  
aksjeselskap

Synkende innbyggertall, tomme og forlatte 
hus og generelle nedgangstider i Röstånga i 
Sør-Sverige fikk innbyggerne til å ta saken i 
egne hender.

G
jennom forenin-
gen  Røstånga 
Tillsammans43 
startet de et 
idéelt aksjesel-
skap med tanke 

på å utvikle tilbud og boliger i 
de tomme husene i bygden, men 
uten mulighet for å ta ut utbytte. 
På denne måten fikk innbygger-
ne større kontroll over sitt eget 
lokalmiljø.

Innbyggere, foreninger og fore-
tak ble oppfordret og oppfordres 
til å kjøpe aksjer, noe som mu-

liggjør en lokal andelsøkonomi. 
Eventuelt overskudd i aksjesel-
skapet gis til nye felles prosjekter 
i bygden. Selskapet ønsker å 
fungere som en katalysator og 
inkubator for lokale eller sosiale 
innovasjoner og entreprenører.

I 2011 kjøpte aksjeselskapet det 
første nedslitte huset, “Fryshuset”, 
som nå inneholder en kunsthall. 
De har også kjøpt den gamle 
stasjonen som nå huser en restau-
rant og sammen med asylsøkere 
fra Syria har de pusset opp flere 
bolighus foreningen har kjøpt.

boliger for en varierte brukere 
og inntektsgrupper som betaler 
ulik leie. En tredjedel av de 2700 
kvadratmeterne med boareal vil 
bli subsidiert av staten for å sikre 
tilgang til bolig for vanskeligstil-
te.

Krefeld kommune er fortsatt 
sterkt involvert i den helhetlige 
utviklingen. Blant annet har de 
tatt ansvar for å vedlikeholde 
og revitalisere offentlige rom i 
nabolaget. Det er også etablert 
en styringsgruppe med deltake-
re fra kommunen, stiftelsen og 
foretaket.

Kjerneideen er å støtte ikke-kom-
mersielle initiativer som kan styr-

ke nabolaget gjennom inntekter 
fra utleie av bolig og næring. 
Prosjektet bidrar til god integrert 
nabolagsutvikling og er sosialt 
bærekraftig fordi inntektene blir 
kanalisert tilbake til nabolaget. 
Som en del av samarbeidet med 
kommunen skal prosjektet tilby 
ulike bokonsepter for vanskelig-
stilte, og for at flere generasjoner 
skal kunne bo sammen.

 De har utviklet en modell med 
det de kaller for områdetimer. 

Kommersielle leietakere får 
rimelig leie, men må i tillegg 
betale en time samfunnsarbeid i 
nabolaget per m2 de disponerer.

Et stort antall ulike initiativer 
har dukket opp i kjølvannet av 
arbeidet med det gamle industri-
området: innbyggere i nabolaget 
er i gang med beplanting av 
veikanter og plasser. Det er startet 
en radiostasjon og lokalavis, og 
ulike møteplasser er etablert for å 
bygge opp samarbeid i nabolaget.

39. samtweberviertel.de
40. Connective Citites, Neighbourhood development 

based on equal opportunities in Krefeld, 2013
41. Montag Foundation for Urban Spaces (MFFUS)
42. Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH (UNS)

43. rostangatillsammans.se

byggeplassbesøk under 
ferdigstillelsen av 70 

leiligheter i november 2016. 

foto: Marcel Rotzinger
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N
abotomtelag44 
er en utbredt 
organisa-
sjonsform for 
sosiale boliger i 
Nord-Amerika og 

Storbritannia. Modellen kommer 
opprinnelig fra USA, men har de 
seneste årene blitt en populær 
måte å organisere ikke-kommer-
siell, beboerdrevet og nærområ-
deorientert boligutvikling også 
i Storbritannia, med rundt 225 
prosjekter og 700 boliger i Eng-
land og Wales.

Nabotomtelag er ikke en egen or-
ganisasjonsform, men er likevel 
tydelig definert i britisk lovgiv-
ning45. Legale krav til et nabo-
tomtelag er at det skal være satt 
opp til fordel for et definert nabo-
lag. Det skal ikke være mulig å ta 
ut privat profitt. Overskudd skal 
skytes tilbake inn i det nærom-

rådet som organisasjonen jobber 
for. Personer med lokal tilknyt-
ning til området gjennom bolig 
eller arbeid må kunne melde seg 
inn i og delta i et nabotomtelag 
som medlemmer.

Grunnstrukturen i et nabotom-
telag er at tomten skilles fra byg-
ningene. Nabolag som organiserer 
et nabotomtelag vil gjennom å ta 
kontroll over en tomt, også ta kon-
troll over utviklingen og driften 
av boligene der. Enten ved at de 
utvikler selv eller gjennom avtale 
med et boligsamvirke eller annen 
organisasjon som har ansvaret for 
boligene. Tomten kan være kjøpt 
i et ordinært marked, men for at 
et nabotomtelag skal lykkes i sitt 
formål med å tilby rimelige boliger 
er det vanlig at det får tomten 
gratis eller rabattert gjennom en 
verdioverføring til nabolag, kalt 
Community Asset Transfer46.

Fire fattige gater i Liverpool 
sprenger kunstbegrepet

Granby 4 Streets CLT i Liverpool er et av 
boligprosjektene som har vært mest omtalt 
i Europa de siste årene etter at Assemble, 
arkitektene som lokalsamfunnet jobber med 
mottok The Turner Prize, Storbritannias 
ledende kunstpris fra Tate gallery. 

P
risen ble tildelt 
Assemble på bak-
grunn av måten de 
jobber med lokal-
samfunnet gjennom 
direkte aksjon med 

en DIY (Do it Yourself ) tilnær-
ming.47 Prisen skapte diskusjon 
da den utvider forståelsen av 

samtidskunst og vektla samfunn-
seffekt ved å ta for seg utviklin-
gen av et lokalsamfunn. Noe som 
kan sies å ha kunstneriske kvali-
teter, uten at det på noen måte er 
et kunstprosjekt i seg selv.

Granby er det området i Liver-
pool med størst etnisk variasjon 
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og levekårsutfordringer. Befolk-
ningen er blant de fattigste i 
Storbritannia. Området bestod 
tradisjonelt av 1800 talls viktori-
anske rekkehus. Etter mange års 
neglisjering og forfall gjenstår 
det i dag kun fire gater med den 
tradisjonelle bebyggelsen. Derav 
navnet Granby 4 Streets CLT. Få 
av husene var bebodde og mange 
var spikret igjen med byggepla-
ter. Av 200 hus i de fire gatene 
var det kun 70 som var bebodd.

I 2011 gikk en gruppe beboere 
sammen og etablerte Granby 
4 Streets CLT for å gjøre de 
tomme og forfalne husene om til 
rimelige boliger for nabolaget. 
De inngikk et samarbeid med 
arkitektkollektivet Assemble og 
den sosiale investoren Steinbeck 
Studios. Med utgangspunkt i det 
frivillige forarbeidet som var 
gjort i lokalsamfunnet utviklet 
de en bærekraftig og inkremen-
tell visjon for området med fokus 
på rimelige boliger, offentlige 
rom, og nye arbeidsplasser og 
næringsmuligheter.

Tilnærmingen er basert på 
nærområdets arkitektoniske og 
kulturelle historie. Deltagelse og 
lokale partnerskap er sentralt 
med et fokus på å utvikle lokal 
kompetanse og jobbmuligheter. 
Utgangspunktet er å bygge videre 
på de ressursene og engasjemen-
tet som allerede finnes i lokal-
samfunnet.48

Nabolagsøkonomi

I tillegg til boliger jobber Granby 
4 Streets også med andre områ-

der i nabolaget. De har åpnet opp 
et verksted for kunsthåndverk 
som i utgangspunktet lagde 
fliser, peishyller, dørhåndtak 
og annet inventar til boligene 
i området. Men som etterhvert 
utvidet og nå selger produktene 
sine internasjonalt via internett.

Granby Workshops er satt opp 
som et sosialt foretak og alt 
overskudd skytes tilbake inn 
i foretakets virksomhet for 
lokalsamfunnet. Granby 4 Streets 
lager også månedlige markeds-
dager om sommeren og før jul, 
som har vært viktig for å skape 
en følelse av samhold i området 
og bringe oppmerksomhet til 
prosjektet. I tillegg har de brukt 
gatekunst aktivt og blant annet 
malt på platene som er brukt til å 
dekke for vinduer og dører på de 
tomme husene. Som for å vise at 
her er det noe som skal skje.49

Arbeidstrening og 
arbeidsplasser for 
unge
I 2014 overtok Granby 4 Streets 
CLT ti boliger fra det offentlige. 
Lokal ungdom inviteres til å få 
arbeidspraksis. Tilbudet er rettet 
mot ungdom mellom 16 og 24 år 
som bor i området. Deltagerne 
vil få opplæring i tradisjonelle 
byggefag og vil også få en formell 
kvalifisering. Etter arbeidspraksi-
sen vil de også få muligheten til 
videre opplæring, praksisplasser 
og ansettelser hos andre lokale 
arbeidsgivere utover deltagelse i 
prosjektet. Av de ti boligene leies 
fem ut som rimelige utleieboli-
ger, mens fem skal selges. Ved 

utleie og salg av boligene ser de 
ikke bare på pris, men også på 
lokal tilhørighet. De har klausu-
ler som forhindrer at boligene 
går ut på det åpne markedet ved 
videresalg. Boligene skal alltid 
selges til under markedspris, og 
være rimelige basert på lokalt 
lønnsnivå.50

D
et har også på-
virket Liverpool 
City Council sin 
tilnærming til 
bolig- og områ-
deutvikling. Det 

var i 2016 over 70 nye boliger 
under utvikling basert på sam-
me modell, tilrettelagt for av 
Liverpool City Council.51 Et av 
disse lignende prosjektene er  
Homebaked i Anfield i Liver-
pool.52 Hombaked startet som et 

Bystyret i  
Liverpool 
sprer  
modellen

Det er nå 
etablert flere 
nabolagsinitiativ 
i Liverpool med 
samme tilnærming 
som Granby 4 
Streets. 

44. communitylandtrusts.org.uk/
45. Housing and Regeneration Act 2008
46. Mycommunity.org.uk, Community Asset Transfer
47. Tate, Turner Prize 2015 artists: Assemble, 2015
48. assemblestudio.co.uk, Granby four Streets
49. De er i gang med å etablere en offentlig vinterhage i 

to forfalne enheter i rekkehusene. De har fått støtte fra 
det Britiske kulturrådet for å gjennomføre det som ser 
ut til å bli et spektakulært prosjekt for nabolaget.

50. BBC News, Liverpool’s Turner Prize-winning streets - 
one year on, Ian Youngs, 05.12.2016
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kunstprosjekt av to kunstnere til 
Liverpool Kunstbiennale i 2010. 
Kunstnerne arbeidet med 40 
unge fra Anfield området for å 
tegne og utvikle fire nye boliger i 
området. Da et bakeri på tomten 
la ned og eierskapet gikk tilbake 
til byen tok kunstnerne initiativ 
på oppfordring fra nabolaget til 
å gjenåpne bakeriet som en mø-
teplass for det pågående arbeidet 
med utvikling av rimelige boliger 
i området innenfor rammen av et 
nabotomtelag.

Nabotomtelag for fremtidige 
beboere i Sør-London

Vi ser også nabotomtelag i områder under 
større press. Rural Urban Synthesis Society 
(RUSS)53 er en frivillig drevet nabotomtelag 
i Sør-London startet i 2009 med målsetning 
om å skape bærekraftige nabolag og billige 
boliger.

R
USS er styrt i hen-
hold til ti prinsipper 
som er utviklet 
av medlemmene 
gjennom en rekke 
verksteder. Alle prin-

sippene er interessante for inno-
vativ bolig- og nabolagsutvikling 

med fokus på sosial bærekraft:
 + RUSS skal skape nabolag i 

byen som både er sosialt, 
miljømessig og økonomiske 
bærekraftig.

 + Nabolagene skal balansere 
behovene til beboerne, sam-
funnet rundt og bystyret.

 + RUSS skal bygge reelt rimeli-
ge boliger.

 + Beslutninger som berører 
nabolaget skal fattes av bebo-
erne selv.

 + Utviklingsprosjekter skal for-
ankres lokalt og inneholde 
rom som også nabolaget kan 
benytte.

 + Nabolagene skal reflektere 
den lokale sammensetnin-
gen av innbyggere med en 
blanding av familier, par 
og single, unge og gamle, 
og beboere med varierende 
inntekt.

 + RUSS utviklede nabolag skal 
ikke bare redusere miljøpå-
virkning ved energieffektivi-
tet og byggematerialer, men 
skal aktivt skape ressurser 
som elektrisitet, vann og 
mat.

 + Beboerne skal videre gis mu-
ligheten til å være involvert 

51. Building and Social Housing Foundation, Granby Four 
Streets Community Land Trust, 2016

52. The Guardian, This is how we can solve the housing 
crisis – one home at a time, Lynsey Hanley, 13.08.2012

53. theruss.org

Fraflyttete hus i 
Anfield, Liverpool.

foto: Tim Brundsen

i å formgi, bygge og forvalte 
sine egne nabolag.

 + RUSS utviklede prosjek-
ter skal gi muligheter til 
opplæring i organisering og 
bygging.

 + Prosjektene skal være selv-
finansierendet med robuste 
finansieringsmodeller.

I 2015 startet utviklingen av 
foreningens første boligprosjekt 
i Church Grove. Prosjektet er i 
bydelen Lewisham kjent for en 
rekke selvbyggingsprosjekter i 
regi av Walter Seagal på slutten 
av 70-tallet. Inspirert av Segal vil 
RUSS oppføre 33 bærekraftige, ri-
melige boliger, og medvirknings-
prosessen er nå i gang.

Et hovedmål for RUSS er at det er 
de fremtidige beboerne i nabola-
get som skal ta ta beslutningene. 
Den første oppgaven er derfor å 
invitere til en slik gruppe. Grup-
pen vil sammen med en arkitekt 

tegne husene i fellesskap. De 
vil også få muligheten til delta 
i selve byggingen for å holde 
kostnadene nede. Det er en del 
av konseptet at denne måten å 
jobbe på vil være med på å bygge 
et fellesskap mellom beboerne 
allerede før de flytter inn. Og på 
den måten legge grunnlaget for 
langsiktig sosial bærekraft.

Det er tre hovedkriterier for å 
kunne delta i byggegruppen.

 + Man må være i stand til å 
finansiere minsteprisen for 
boligen, slik at prosjektet 
som helhet blir økonomisk 
gjennomførbart.

 + Man må ha en lokal tilknyt-
ning siden det er bydelen 
som gjør tomten tilgjengelig 
for prosjektet.

 + Man må støtte nabotomtelag 
som konsept, fordi RUSS øn-
sker at beboerne skal forplik-
te seg til å styrke det lokale 
eierskapet på lang sikt.
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Homebaked. foto: Liverpool Biennal 
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Sosialt  
Entreprenør-
skap

I Röstånga startet de et 
aksjeselskap Röstånga 
Tillsammans som 
muliggjorde en lokal 
andelsøkonomi 
ved at innbyggere, 
foreninger og foretak 
ble oppfordret 
til å kjøpe aksjer. 
Eventuelt overskudd 
i aksjeselskapet 
finansierer nye 
fellesprosjekter i 
bygda.

S
elskapet fungerer på 
denne måten som 
en katalysator for 
videre utvikling i 
en fraflyttingstruet 
bygd. Til tross for 

at tomme hus ikke er noe en ser 
mye av i Bydel Gamle Oslo er 
modellen med et idéelt aksjesel-
skap hvor beboerne selv utvikler 
tilbud interessant.

Også i Coin Street og Fløyelve-
vernes Nabolag er det vesentlig 
for den sosiale bærekraften at ver-

K
apittelet har vist 
alt fra prosjekter 
utført av store 
eiendomsaktører 
til prosjekter 
som har startet 

som protestbevegelser. Felles for 
alle har vært at de har et fokus 
på sosial bærekraft. Og at de 
ser boligen i sammenheng med 
nabolaget rundt.

Mange av eksemplene viser 
innovativ finansiering og finan-
sieringsmodeller. Og at sosial og 
økonomisk bærekraft henger 
tett sammen. Nabotomtelag har 
som utgangspunkt at tomtene 
skal eies av nabolaget, og at ver-
diene fra tomtelaget skal føres 
tilbake til nabolaget. Granby 4 
Streets i Liverpool viser hvordan 
boliger for vanskeligstilte kan 
generere aktivitet som igjen blir 
en motor for positiv utvikling i 
nabolaget.

54. Nedenfra som er medforfatter av denne studien er en av dem. Det er 
også Ramaas Bolig som jobber med å utvikle lånemuligheter uten rente 
for å gjøre det mulig for personer med tilknytning til en religiøs Somalisk 
kulturkrets å ta boliglån.

diene som skapes blir tilbakeført 
til nabolagene. I Fløyelsvevernes 
Nabolag ser vi også innovasjon i 
styring av prosjekter og samar-
beid mellom prosjekter og omgi-
velser, ved at kommunen og den 
ideelle initiativtakeren sammen 
satte opp et sosialt foretak.

De sosial foretakene har en 
tydelig rolle i flere av eksem-
plene, Coin Street i London er 
et sosialt foretak i seg selv. I 
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Småskala  
utvikling

Et problem for 
mange små aktører 
som ønsker å ut-
vikle mindre bolig-
prosjekter i større 
områdeplaner er at 
byggeområdene og 
tomtene er store. 
Og kravene som 
stilles til for eksem-
pel infrastruktur 
og opparbeidelse av 
uteområdene  
krever store  
investeringer.

I
nternasjonalt har dette ført 
til fremveksten av organi-
sasjoner som  Incremental 
Development Alliance55, 
en organisasjon som skal 
arbeide for interessene for 

små utviklere og øke forståel-
sen for mulighetene i småskala 
utvikling.

I Oslo er Plan- og bygningse-
taten opptatt av dette, og 
ønsker å utforske småskala 
utvikling i  Planprogram for 
Mortensrud56 som spesifise-
rer et felt til selvbyggere og 
byggfellesskap.

55. incrementaldevelopment.org
56. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 

Planprogram for Mortensrud, Forslag til offentlig 
ettersyn, 07.11.2016, 

Liverpools Granby 4 Street er 
Granby Workshop satt opp som 
et sosialt foretak som både gir 
lokal ungdom og andre beboere 
arbeidstrening, samtidig som det 
økonomiske overskuddet føres 
tilbake til området.

Eksemplene viser at sosialt 
entreprenørskap, gjerne i kom-
binasjon med annen innovativ 
finansiering, kan ha en viktig 
funksjon i utvikling av gode 

nabolag og boområder. Som det 
blir påpekt i Bolig for velferd 
så finnes det få eksempler på 
sosial innovasjon og sosialt en-
treprenørskap i det boligsosiale 
arbeidet. I tilknytning til Tøyen 
Unlimited er det flere sosiale 
entreprenører som ser på bolig54. 
Det er derfor et godt grunnlag for 
å videreutvikle den boligsosiale 
innsatsen gjennom sosiale en-
treprenører på Tøyen og i Bydel 
Gamle Oslo.

Röstånga Tillsammans.  foto: Nils Phillips
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Oppsummering

Direkte involvering 
av innbyggerne 
er viktig. Det 
kan foregå ved at 
innbyggerne deltar 
i medvirkning 
styrt av store 
utleieselskaper, 
eller selv starter 
utviklingsprosjekter 
og får med seg 
myndighetene og 
andre aktører på 
veien. Involvering 
og deltakelse er en 
nøkkelfaktor i alle 
eksemplene som er 
presentert.

E
ksemplene på områ-
de- og nabolagsutvik-
lingen har det til fel-
les at de er forankret 
i fysiske planer, og ba-
sert på godt samspill 

med ideelle aktører som sosiale 
entreprenører, involvering av be-
boere og andre interessenter, og 
innovative finansieringsmodeller, 
i kombinasjon med engasjert 
tilrettelegging fra det offentlige.

Områdeplan og regulering

I flere av prosjektene som er omtalt 
i dette kapittelet har område- og 
reguleringsplaner ikke bare en fysisk, men 
også en sosial funksjon. Regulering er 
brukt som et viktig verktøy for å sikre de 
overordnede intensjonene i utviklingen. 
Tradisjonen for å bruke regulering for å 
sikre sosial inkludering er langt svakere i 
Europa enn i USA57.

B
åde områdeplaner 
og detaljregule-
ringer er viktige 
verktøy for å sikre 
fysiske kvaliteter 
i utvikling, Flere 

eksempler viser at det også er 
mulig å sikre sosiale intensjoner 
gjennom fysiske planer og regu-
leringer. 

Reguleringsplaner som gir rom 
for eksperimentell boligbygging, 
og som gir mulighetene for å 
søke og få dispensasjon fra krav 
som antall parkeringsplasser og 
tekniske installasjoner, er også 
et godt verktøy. Som vi ser i IBA 
Hamburg og Homeruskwartier, 
men også hjemlige Svartlamon 

i Trondheim og Hauskvartalet 
i Oslo, kan forsøksområder i 
reguleringsplaner muliggjøre 
innovative boligmodeller. Disse 
kan ha et fokus på lavinntekts-
grupper, men også innovasjon 
innenfor organisering av bo- og 
boligfellesskap.

På Tøyen og sentralt i Bydel 
Gamle Oslo er det verdt å se på 
hvilken funksjon en områdeplan 
kan ha for å utrede og operasjo-
nalisere de politiske målsetnin-
gene og den sosiale bærekraften i 
områdeløftet. Også i utviklingen 
av Hovinbyen er det verdt å se på 
hvordan innovative områdepla-
ner kan tilrettelegge for positiv 
utvikling med sosial bærekraft.

57. Se for eksempel  NYC Department of city planning 
sitt Inclusionary Housing Program (IHP)

Tilgang  
på bolig
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M
ålet er at langt 
flere med lav 
økonomisk 
kapital skal 
kunne bli 
boende i på 

Tøyen og i bydelen. Fortrinnsvis er 
det bra om de kan få mulighet til å 
komme inn på boligmarkedet.

Kapittelet om lokale behov viste 
at utfordringer tilknyttet bolig-
prisvekst og vanskeligheter med 
å komme inn på boligmarkedet, 
er svært konsentrert på Tøyen.

Kombinasjonen av mange inn-
byggere med liten inntekt og den 
høyeste boligprisveksten i landet, 
gjør at avstanden mellom lokale 
forutsetninger og muligheter 
på boligmarkedet er økende. 
Dette blir forsterket av den høye 
andelen leieboere og den usik-
kerheten som følger med å leie 
bolig. Både beboere på eiemarke-
det med endret boligbehov, for 
eksempel på grunn av familie-
forøkelse eller samlivsbrudd, og 
leietakere i kommunale boliger 
og på det private leiemarkedet, 
mangler strategier for en lokal 
boligkarriere.

Tilgang på bolig er derfor den 
store boligsosiale utfordringene 
på Tøyen og i Bydel Gamle Oslo, 
dersom man ikke ønsker at de 

nåværende beboerne skal bli 
presset ut av bydelen.

Alle eksemplene i det forrige ka-
pittelet handlet på mange måter 
også om tilgang på bolig. Men der 
det forrige kapittelet så på bolig 
som et element i å utvikle områ-
der og nabolag, fokuserer dette 
kapittelet på ulike måter å organi-
sere tilgang på bolig i seg selv.

De fleste eksemplene i dette 
kapittelet er ulike modeller for 
ikke-kommersielle utleieboliger.
Eksempler for å komme inn 
på eiemarkedet er i hovedsak 
norske leie til eie modeller. Dette  
henger sammen med at det i 
de fleste land i Europa er langt 
vanligere å leie enn i Norge, og at 
eierlinja står veldig sterkt i Nor-
ge. Det er derfor her vi finner de 
beste modellene for leie til eie. I 
Europa er det flere ulike model-
ler for samvirke og delt eierskap 
som et alternativ til det private 
eiemarkedet.

Det er stor variasjon i hvordan de 
ulike prosjektene som presenteres 
er organisert. Noen eksempler er 
fra store institusjonelle utleiere 
sammenlignbare med Boligbygg1, 
bortsett fra at de ikke er kom-
munale men private og ideelle. 
Mens andre eksempler er fra små 
nabolagsinitierte byggegrupper.

1. oslo.kommune.no
2. dabbolig.dk
3. The Guardian, Story of 

cities #18: Vienna’s ‘wild 
settlers’ kickstart a social 
housing revolution, Andreas 
Rumpfhuber, 08.04.2016

4 . wien.gv.at/english/housing/
promotion

5. wienerwohnen.at
6. gov.uk, Council housing and 

housing association
7. The Guardian, Housing 

associations face storm of 
complaints over new-build 
homes, John Harris, 11.04.2017

8. gov.uk, Homes & Communities 
Agency,

9. Husbanken har gjort en 
grundig diskusjon av delt 
eierskap der de konkluderer 
at det blant annet på grunn 
av skattesystemet ikke er 
hensiktsmessig i Norge. 
Leie-før-eie – En modell 
for å øke eierpotensialet 
blant lavinntektsgrupper, 
Husbanken, Katja Johannessen 
et al., 2014.

10. gov.uk, Current registered 
providers of social housing
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N
orge står 
nærmest i en 
særstilling i 
Europa med 
fraværet av en 
ikke-kommer-

siell utleiesektor. I Danmark 
har man for eksempel DAB, 
Dansk Almennyttigt Boligsel-
skab2, som utvikler og leier ut 
boliger til kommunale boligsel-
skap og andre boligtilbydere. 
DAB administrerer ca 50 000 
boliger, hvorav rundt ti prosent 
er kommunale.

Boligene til DAB er ikke-kommer-
sielle utleieboliger med et demo-
kratisk system hvor leietakerne 
har innflytelse over avgjørelser 
knyttet til boligen. Både innred-
ning i egen leilighet, men også 
ved viktige avgjørelser som angår 
beboeren, på samme måte som i 
et vanlig borettslag.

Det organiseres mange sosiale 
aktiviteter i forbindelse med 
disse boligkompleksene. Bolige-
ne er for alle, men ligger ofte 
under markedspris ettersom det 
ikke er behov for økonomisk 
gevinst. Boligene blir bygget med 
økonomisk støtte, mot at lokale 
myndigheter får tilvisningsrett til 
hver fjerde bolig.

Wien i Østerrike  er velkjent 
for sitt sosiale boligprogram3. 
Av 1.7 millioner innbyggere bor 
nærmere seksti prosent i subsi-
dierte boliger4. 220 000 boliger 
disponeres av det kommunale 
boligselskapet Wienerwohn-
en5. I tillegg er det to hundre 
ikke-kommersielle boligsam-
menslutninger i Østerrike 
som til sammen disponerer ca 
650 000 boliger og bygger 15 
000 nye hvert år. I Wien eier 
de ikke-kommersielle bolig-
sammen-slutningene tilsammen 
ca 136 000 boliger.

Leietakere har svært høy juridisk 
sikkerhet i henhold til østerriksk 
lovgivning. I de ikke-kommer-
sielle boligene er det kun tillatt 
med tidsubestemte kontrakter. 
Kontraktene gir leietakerne ster-
ke rettigheter. På det private leie-
markedet er det strenge prisre-
guleringer basert på beliggenhet, 
legal status og når det ble bygd. 
Husleien kan kun økes under 
svært strengt definerte forutset-
ninger. Dette gjør at det er svært 
populært i å leie bolig i Wien, og 
er med på å forklare at kun tjue 
prosent av boligene er eid.

I Nederland er det over syv mil-
lioner boliger. Av disse er det tre 
millioner boliger på leiemarke-
det. Og hele syttifem prosent av 
boligene på leiemarkedet eies av 
sosiale boligsammenslutninger 
(housing associations). Staten gir 
støtte til boligsammenslutninge-
ne slik at de kan tilby rimelige 
boliger samtidig som de setter 
inntektsgraderte betingelser for 
hvem boligsammenslutningen 
kan leie ut til.

Det er en forventning fra myn-
dighetene i Nederland om at 
boligsammenslutningene skal 
bidra aktivt til gode nabolag og 
nærmiljø. Boligsammenslutnin-
gene har også et ansvar for å 
utvikle skoler og nærmiljøsenter.

I Storbritannia  er private 
boligsammenslutninger en 
viktig leverandør av rimelige 
utleieboliger, som et supplement 
til de kommunale boligene6. 
En boligsammenslutning er en 
privat, non-profit, organisasjon 
som tilbyr rimelige boliger til 
vanskeligstilte. Overskudd blir 
benyttet til vedlikehold av byg-
ningsmassen, og til å finansiere 
nye boligprosjekter. Noen av de 
største får en del kritikk for å 
være mer opptatt av vekst enn av 

det boligsosiale formålet7.

Boligsammenslutningen er regu-
lert, og blir jevnlig evaluert, av 
en statlig etat8. De er økonomisk 
uavhengige og drifter seg selv 
gjennom leieinntekter. Men de 
kan også motta offentlig tilskudd 
til utvikling og rehabilitering av 
boliger.

Boligsammenslutningene er i 
dag den viktigste utvikleren av 
rimelige leieboliger i Storbritan-
nia. Mange driver også modeller 
for delt eierskap for de som i 
utgangspunktet ikke har råd eller 
egenkapital til å kjøpe bolig. Her 
kan beboere som ikke har råd 
til å kjøpe hele leiligheten kjøpe 
for eksempel tjuefem prosent 
av den, og leie de resterende 
syttifem prosentene. Etterhvert 
som beboeren har nedbetalt de 
første 25 prosentene, eller har 
fått bedre økonomi, kan beboe-
ren øke andelen9.

Boligsammenslutningene ut-
vikler en stor bredde boligtilbud. 
Noen forvalter større bolig-
områder mens de minste bare 
forvalter noen få eldreboliger. 
Det er tilsammen ca 1750 regis-
trerte boligsammenslutninger i 
England10.

Det er også vanlig at boligsam-
menslutninger har en rolle i na-
bolag og nærmiljø. De boligsam-
menslutningene som presenteres 
i dette kapittelet, kunne derfor 
hatt en like naturlig plass i det 
forrige kapittelet om nabolag og 
områdeutvikling.

Ulsholstveien 31 på Furuset,  
Skæve hus i Danmark og Wohn-
ungsverbund für Flüchtlinge i 
Tyskland er eksempler på utvik-
ling og organisering av utleieboli-
ger for spesielle målgrupper som 
unge og flyktninger.
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Lokale beboere får leieprioritet 
og kjøpsrabatt i Øst-London

Gateway Housing Association er en 
boligsammenslutning i Tower Hamlets11-  
en bydel på Londons østkant som er kjent 
som et tradisjonelt arbeiderstrøk med store 
levekårsutfordringer. Det er også et av de 
områdene i England med størst mangfold  
og innbyggerne har bakgrunn fra mange 
ulike land. Bydelen har 19 000 på venteliste 
for bolig, med en kapasitet på 1 800 boliger  
i året.

G
ateway har to 
pleiehjem, og er 
den største tilby-
deren av tilpas-
sede boliger for 
eldre i bydelen. 

Med sine 2800 boliger er Gateway 
den tredje største tilbyderen av 
sosiale boliger i Tower Hamlets.

Gateway har leieboliger, men til-
byr også mulighet til å kjøpe bo-
lig. Målgruppen er beboere som 
normalt ikke kan komme inn på 
eiemarkedet. Gateway er en av 
rundt tretti boligsammenslutnin-
ger som bydelen Tower Hamlet 
samarbeider med.12 Personer som 
ønsker bolig fra Gateway, eller 
en av de andre boligsammenslut-
ningene, må først registrere seg 
hos bydelen. Tilknytning til 
bydelen, definert som tre år 
sammenhengende botid, er 
et av kriteriene for å kunne 
registrere seg som boligsø-
ker. Man kan ikke registrere 
seg dersom man eier en bolig 
fra før, har for høy inntekt 
eller har en historikk med 
problematferd i bolig.

Gateway annonserer sine ledige 
boliger på en felles side sammen 
med boliger fra de øvrige bolig-
sammenslutningene og ledige 
kommunale boliger.13 Registrerte 
boligsøkere kan da velge hvilke 
boliger de ønsker å søke på. 
Bydelen tildeler så boligen basert 
på fastsatte kriterier for priorite-
ring. Det er også mulig å kjøpe 
boligen.14 I England er det en 
lovfestet rett for beboere å kunne 
kjøpe boligen sin med rabatt fra 
en boligsammenslutning, eller 
kommune, dersom man har bodd 

11. gatewayhousing.org.uk
12. Tower Hamlets, Lettings and the housing list
13. thhs.org.uk
14. gatewayliving.org.uk
15 gov.uk, Right to acquire scheme

16. gatewayhousing.org.uk/get-involved
17. sbhg.co.uk

Balfron Tower.
foto: Gateway Housing
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i den i over tre år.15

Gateway har en mengde ulike 
programmer for inkludering og 
involvering av beboerne. Dette er 
alt fra beboerforeninger, bebo-
erstyrer og -forum, til beboernes 
egne organer for å evaluere tilbu-
det som Gateway leverer, og over-
se at informasjonen som sendes 
ut er tilgjengelig og forståelig.16

Gateway tilbyr oversettelse 
av brev og informasjon på det 
språket som beboerne har behov 
for, og tilbyr også tolketjenester 
på møter. Gateway er engasjert i 
bydelen utover det å tilby sosiale 
boliger. De er sammen med flere 
boligsammenslutninger med i et 
program der de tilbyr beboerne 
gratis arbeidsmarkedskurs. De 
har også et eget investerings-
fond for å skyte overskuddet fra 
virksomheten tilbake til positive 
tiltak i nærmiljøet.

Tilbyr 5000 boliger, rådgivning, 
møbler og nabolagsøkonomi

Shepherds Bush Housing Group ble 
startet i 1960, da medlemmer av en 
lokal menighet var bekymret over den 
dårlige boligsituasjonen i nabolaget.17 De 
dannet en gruppe med hensikt å anskaffe 
og administrere eiendom for utleie til 
vanskeligstilte familier. Det er i dag en 
sammenslutning av Shepherds Bush Housing 
Association, Staying First og Umbrella.

B
oligsammenslut-
ningen  Shepherds 
Bush Housing 
Association  har 
skaffet og drifter 
over 5000 boliger. 

De både utvikler og leier ut egne 
boliger, og videreformidler utleie 
for andre boligeiere.

Både privatpersoner og profesjo-
nelle utleiere kan leie ut gjen-
nom Shepherds Bush Housing 
Association. Boligsammenslut-
ningen tar seg av alt det praktis-
ke rundt utleie. De formidler leie 
både av boliger på det ordinære 
private markedet, og sosiale 
boliger som tildeles av bydelen. 
De garanterer leieinntekter, selv 
om boligen står tom en periode. 

Og organiserer alt fra det å finne 
leietaker, til vedlikehold og nød-
vendige reparasjoner i boligen.

Staying first  er et sosialt foretak 
som hjelper beboere til å bli 
boende i boligen sin. De får opp-
drag fra boligsammenslutninge-
ne for å tilby utsatte beboere råd-
givning for håndtering av gjeld 
og velferdsrettigheter. Staying 
first tilbyr også tilrettelegging av 
boliger for eldre, uføre og andre 
som trenger dette.

Furnish  er et underforetak av 
Staying First. Dette kom fordi 
de så et behovet for rimelige 
møbler, i sammenheng med 
behovet for rimelige boliger. Fur-
nish er en formidlingstjeneste 

for brukte møbler. For en liten 
avgift henter de møbler som folk 
skal bytte ut eller kaste. Møble-
ne blir så satt i stand og solgt på 
internett og fra fysiske utsalg i 
nabolaget. Møbler som ikke kan 
settes i stand blir plukket fra 
hverandre slik at enkeltdelene 
kan kildesorteres og resirkuleres 
hver for seg.

Umbrella  er en vaktmestertje-
neste som tilbyr alt fra enkelt 
vedlikehold, flyttevask, skifte av 
gardiner og hagearbeid til male-
arbeid, rørlegging og elektriske 
reparasjoner.

Tilsammen organiseres og 
markedsføres de ulike tiltakene 
under banneret  Love Local.
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Sosialt boligselskap satser på 
kosthold og lokale bønder

Est Metropole Habiatat er et sosialt 
boligselskap med 350 ansatte og 16.000 
boliger i og rundt Lyon i Frankrike.18 De 
bygger ca 300 boliger og renoverer det 
samme antallet hvert år.

E
st Metropole Habia-
tat er eneste utleier 
i flere nabolag. Dette 
er områder som er 
preget av lave inn-
tekter, høy arbeids-

ledighet og høy gjeld. Beboerne 
kjøper gjerne billig mat, som 
ofte har lav kvalitet. Undersø-
kelser viste at nabolagene hadde 
dobbelt så høye forekomster av 
diabetes som resten av Lyon, og 
at andelen overvektige barn var 
på tjuetre prosent mot femten 
prosent generelt i skolen. Det 
sosiale boligselskapet har derfor 
jobbet siden 2011 med å gjøre 
sunn mat tilgjengelig og rimelig 
for beboerne.

De satte i gang et program med 
formål om å øke tilgjengelig-
heten på sunn mat, og gjennom 
dette forbedre helsen til bebo-
erne. I tillegg ønsket de å bruke 
prosjektet til aktiv inkludering 
og myndiggjøring av beboerne 
ved å la de delta på ulike måter 
og nivåer, i henhold til personlig 

interesse og kompetanse. De 
ønsket å bruke prosjektet som 
en mulighet til å revitalisere 
dialogen mellom selskapet og 
beboerne på en uformell måte, 
og med annen tematikk enn den 
vanlige dialogen om praktiske 
problemer i bolighverdagen.19

De etablerte  Légum’au Logis  
som er et partnerskap med lokale 
bønder der Est Metropole Habitat 
fungerer som et innkjøpskollek-
tiv. De kjøper sesongvarer direkte 
fra gården som blir pakket i 
esker av frivillige en gang i uken. 
Frivillige levere også eskene 
på døren til beboere som har 
problemer med å hente de selv. 
Eskene selges med priser som er 
sammenlignbare med prisene 
på supermarkeder, men utvalget 
og kvaliteten er bedre. Beboere 
med lav eller ingen inntekt kan 
få reduserte priser. I tillegg til 
formidling og distribusjon av 
varer arrangerer Légum’au Logis 
matfestivaler og seminarer om 
mat, helse og ernæring.20

Basert på denne modellen ble 
også  VRAC  (Vers un Réseau 
d’Achat en Commun, Mot et 
kollektivt innkjøpsnettverk) eta-
blert i 2014. Gjennom kollektivt 
innkjøp av økologiske og lokale 
varer oppnår de rimelige priser. 
VRAC jobber nå med å utvide mo-
dellen og forhandler om avtaler 
for å møte andre lokale behov 
som innboforsikring, internett og 
førerkort.

Prosjektene aktiviserer beboer-
ne og får de til å møte hverandre, 
andre frivillige og ansatte i Est 
Metropole Habitat, og motvirker 
sosial isolasjon. Den kollektive 
myndiggjøringen av beboerne bi-
drar videre til økt selvstendighet 
blant deltakerne. Både Légum’au 
Logis og VRAC begynte som iso-
lerte prosjekter men går idag inn 
i den daglige praksisen til selska-
pet, der de ulike avdelingene som 
er involvert har utviklet eierskap 
og ansvar for prosjektene.21

18. est-metropole-habitat.fr
19. European responsible housing awards - 2016 

handbook, Housing Europe, 2016

20. Premios Arquitectura, Making new consumptions 
patterns affordable in social housing neighbourhoods, 
2016

21. European responsible housing awards - 2016 
handbook, Housing Europe, 2016

Klimavennlig byutvikling på 
Furuset

Furuset er valgt som Oslo kommunes 
satsningsområde for klimavennlig 
byutvikling i FutureBuilt-programmet. 
Områderegulering og handlingsplan for 
Furuset ble vedtatt i bystyret i November 
2016. Dette er den første av denne type 
områdereguleringer i Oslo. 

O
mråderegule-
ringen er et 
viktig kommu-
nalt verktøy 
for å sikre at 
overordnede 

grep og føringer for de enkelte 
tomtene bidrar til handlings-
planens målsetninger Det skal 
derfor realisere flere forbildebygg 
i området for å følge opp dette. 
Ulsholtveien 31 blir det første 

boligprosjekt som realiseres og 
vil være en pådriver for andre 
prosjekter.

I  Ulsholtveien 31  på Furuset 
bygger stiftelsen Betanien klima-
nøytrale førstehjemsboliger for å 
gi ungdom på Furuset mulighe-
ten til å bli boende i området.22 
Det gamle Furuhuset rehabilite-
res og bygges om til 9 leiligheter 
med fellesarealer i første etasje. 
I tillegg bygges to nye rekkehus 
med 27 boliger på tomten.

Prosjektet skal bidra i bolig-
utviklingen i Bydel Alna. Unge 
mennesker som vil etablere seg 
på Furuset er hovedmålgruppe 
for boligene. Dette passer godt 
med Bydel Alna sin boligsosiale 
handlingsplan der det er påvist 
et stort behov for to- og treroms 
utleieboliger.

22. betanienoslo.no

Boliger i Ulsholtveien 31. illustrasjon: Haugen Zohar Arkitekter
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Skaper møteplasser 
mellom flyktninger og 
nabolag i Potsdam

Som et alternativ til 
midlertidige flyktningeboliger 
ble “Wohnungsverbund für 
Flüchtlinge”, Boligforbund for 
flyktninger, startet i Potsdam i 
Tyskland i samarbeid mellom 
boligforetaket ProPotsdam,23 
Myndighetene i Potsdam24 og 
Soziale Stadt Potsdam e.V.25

M
ålet for prosjektet var i første 
omgang å besørge boliger med 
resepsjonstjeneste, side om side 
med lokale tyske naboer i byg-
ningen Staudenhof. En viktig del 
av prosjektet var etableringen 

av et samfunnshus i bygningens første etasje for 
flyktninger og lokale beboere. Her deltar nabolaget 
i kulturutveksling, enten det er matopplevelser, 
filmkvelder, diskusjonsgrupper eller utstillinger.

Prosjektet har hatt et sterkt fokus på å fasilitere 
møtet mellom beboerne og nabolaget i arrangemen-
ter som “åpent hus” og arrangerte møter, og å ha en 
god dialog med viktige interessenter som politikere 
og kommuneadministrasjon.

Et annet boligprosjekt i regi av Soziale Stadt Pots-
dam ble også etablert i Hegelallee for kvinnelige 
flyktninger med eller uten barn, og fokuserer på å 
styrke kvinnenes evne til å bli aktive samfunnsdel-
takere.

Skjeve hus for frihetselskende københavnere

Skæve boliger, eller skjeve boliger, er en boligform i Danmark som 
er et tilbud til innbyggere som har vanskeligheter med å passe inn i 
et allminnelig bomiljø.26 Boligene er små ett- eller toroms boliger hvor 
beboerne har friere rammer enn man finner i vanlige boliger. Flere 
boliger er samlet i et område eller i en bygård. Hver boliggruppe har 
en sosial vert, tildelingen før boligsøkeren blir satt på venteliste.

K
øbenhavn kom-
mune har hatt et 
tilbud om skjeve 
hus siden 2000. 
De første skjeve 
boligene ble eta-

blert på en husbåt i et område i 
Sydhavnen, som på folkemunne 
ble kalt Lorterenden.27 Dette 
var et område der innbyggere 
med rusproblemer, og andre 
problemer som har gjort at de 

ikke har klart å tilegne eller 
tilpasse seg en vanlig bolig, 
bodde i husbåter og selvbygde 
skur. Det utviklet seg over tid et 
bomiljø preget av svært utsatte 
beboere som organiserte seg 

23. wohnungsverbund.de/home.html
24. propotsdam.de
25. soziale-stadt-potsdam.de
26. Københavns Kommune,  www.kk.dk , Skæve boliger

27. Information, Forsøg med skæve sociale boliger en 
succes, 01.06.2005 

28. kab-bolig.dk

selv. Konseptet skjeve boliger 
har vært inspirert av beboernes 
sosiale romslighet og selvorgani-
sering, og søkt å overføre dette 
til sosiale boligprosjekter.

Skjeve boliger har vært veldig 
populære blant beboerne, som 
mener de gir en god balansegang 
mellom frihet og trygghet, på en 
måte som ivaretar selvrespekten.

På Toften, i Brønshøj, utviklet 
København kommune Skjeve 
Hus, i samarbeid med Boligsel-
skapet KAB28, Byggherreådgiver 
Dominia og AGJ Pitzner. KAB er 
en administrativ enhet som er 
eid av flere boligorganisasjoner i 
København. De administrerer ca 

50 000 leieforhold og er opptatt 
av beboerdemokrati, boforhold og 
bomiljø. Dominia er et rådgivende 
ingenørfirma. AGJ Pitzner var et 
selskap med spesiell ekspertise på 
brakker og mobile moduler.

De tolv første boligene ble opp-
ført i to rekker. Alle boligene har 
stue, kjøkken, bad og terasse. Det 
er også et felleshus på 40 m2 med 
felles oppholdsrom, kontor for 
husverten og vaskerom. Huse-
ne er bygd særlig robust med 
rengjøringsvennlige overflater og 
vedlikeholdsfri fasadekledning.

De første boligene var ferdig i 
2013. Og ble supplert med en ny 
enhet med fem boliger i 2015.
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n trenger ikke å eie 
egne leiligheter for 
å leie ut boliger med 
et sosialt formål. 
Det er også mulig å 
formidle utleie av bo-

liger for andre som har utleibart 
areale, men som ikke ønsker å 
leie ut selv. Omkring tre fjerde-
deler av utleieboligene tilbys av 
private utleiere som leier ut én 
eller få boliger, og omkring en 
tredjedel av leieforholdene skjer 
mellom slekt og venner. Dette gir 
utleietilbudet et lite profesjonelt 
og uformelt preg29.

I denne situasjonen er det etablert 
flere aktører som driver med 
formidling av utleie. Dette kan 
gi større sikkerhet for utleier ved 
at utleieformidleren garanterer 
for husleie, sørger for at utleie 
skjer innenfor lovens rammer, og 
håndterer oppsigelser, fravikelser 
og avtaler med nye leietakere. Det 
kan også gi større sikkerhet for 
leietaker ved at utleie håndteres 
profesjonelt og i tråd med lov-
verk, og ikke tilfeldig av private 
og ikke-profesjonelle utleiere.

Sosial utleieformidling skiller 
seg fra vanlig utleieformidling 
ved at det har et sosialt formål og 
ikke er profittorientert. Skotske 
Homes for Good er en sosial en-
treprenør som har fått mye opp-
merksomhet for sin modell for 
sosial utleieformidling. A-Utleie 
er nylig etablert i Oslo som et 
samarbeid mellom Kirkens Bymi-
sjon og Handelshøyskolen BI,  og   
er den første norske aktøren som 
tilbyr sosial utleieformidling.

Utleiemegler med sosialt  
formål og lås på utbytte

I Storbritannia er Community Interest 
Company (CIC) en måte å organisere sosiale 
foretak på.30 En CIC er basert på selskap 
med begrenset ansvar, eller aksjeselskap. 
Men i tillegg til de tradisjonelle kravene til 
et selskap skal en CIC ha et tydelig sosialt 
formål.

D
et er også krav 
til lås på utbytte. 
Det betyr at det 
er regulerte be-
grensninger på 
hvor mye utbytte 

som kan bli tatt ut av en CIC. 
Overskuddet skal i all hovedsak 
føres tilbake inn i virksomheten 
og foretakets formål. Organisa-
sjonsformen har vært tilgjenge-
lig siden 2005 og i 2016 var det 
12 000 registrerte CIC i Storbri-
tannia. Det er stor spennvidde 
i de sosiale foretakene som kan 
være alt fra små forretninger 
drevet fra kjøkkenbordet til 
store foretak som omsetter for 
millioner av pund og har tusen-
vis av ansatte.

Homes for Good CIC  er den 
første private utleiemegleren i 
Skottland som er satt opp som et 
sosialt foretak.31 De organiserer 
utleie for boligeiere, og leier ut 
boliger til personer som sliter 

med å komme inn i det ordinære 
leiemarkedet.32

Homes for Good baserer virk-
somheten sin på at leietakere på 
det sosiale boligmarkedet skal ha 
den beste kundeservicen. De har 
kontakt med leietakerne hver 
fjerde måned og hjelper til med 
innredning og nødvendig vedlike-
hold. De tilbyr også rådgivning 
innen økonomi, boevne og 
arbeidsliv. De mener at den gode 
oppfølgingen av leietakeren også 
lønner seg for utleier, ved at det 
blir langvarige stabile leieforhold 
med fornøyde leietakere. Noe 
som reduserer kostnadene til 
vedlikehold og beskytter investe-
ringene til utleier.33

Et søsterselskap kjøper nedslitt 
eiendom og rehabiliterer de til 
hjem som leies ut av Homes for 
Good CIC. De vil utvikle 120 
leiligheter som kan bosette 480 
personer de neste åtte årene.34

29. Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og 
offentlig–privat samarbeid, Jardar Sørvoll & Hans 
Christian Sandlie, Nova, 2014

30. cicassociation.org.uk/about/what-is-a-cic
31. homesforgood.org.uk
32. Foretaket vant Social Enterprise of the Year i både 

Scottish Social Enterprise Awards og Scottish 
Business Awards i 2016. Samme året vant de også Citi 
Microentrepreneurship award

33. Homes for Good har ved hjelp av støtte på over to 
millioner norske kroner fra det sosiale investeringsfon-
det Resilient Scotland, etablert et åpent kundesenter.

Norsk utleiemegler for  
økonomisk vanskeligstilte

Alternativt utleie - A-utleie er en nyopprettet 
utleiemegler som leier ut boliger til 
vanskeligstilte.35

A
-utleie er blitt 
til i et samar-
beid mellom 
ByBo i Kirkens 
Bymisjon og 
Handelshøysko-

len BI. Tor Haugnes, lektor på 
Handelshøyskolen BI og Marit 
Nybø, daglig leder ByBo i Kirkens 
Bymisjon, tok initiativ til å starte 
dette. Prosjektleder er Anna Elise 
Fiskå Knudsen som studerer 
entreprenørskap og økonomi på 
Handelshøyskolen BI.

A-utleie retter seg mot økono-
misk vanskeligstilte personer, 
primært barnefamilier. I begyn-
nelsen var A-utleie nettsiden 
rettet mot utleiere. Det er nå 
også mulig for leietakere å melde 
sin interesse, og sende inn et 
skjema på nettsiden. Alle poten-
sielle leietakere må gå gjennom 
dette skjemaet, slik at A-utleie 
får tilstrekkelig informasjon og 
oversikt. A-utleie har kontakter 
som er i kontakt med økonomisk 
vanskeligstilte, som informerer 
om tilbudet og eventuelt hjelper 

vedkommende med å sende inn 
skjemaet.

Ved å organisere leieforholdet og 
tilby tilleggstjenester for utleier 
håper de å tiltrekke seg utleiere 
som ønsker å bidra til vanskelig-
stilte på boligmarkedet ved å leie 
ut leiligheter til under markeds-
pris. De ønsker å tilbyr utleiere 
bekymringsfri utleie gjennom 
en helhetlig pakke med utleie-
forsikring og garantert betaling. 
I tillegg til dette tilbyr de frakt 
og lagerplass, enkel oppussing og 
rengjøring før og etter leiefor-
holdet.

A-utleie har husleiegaranti; altså 
utbetalt leie til samme dato hver 
måned, og vil være en sikker 
langtidsleietaker om ønskelig.

A-utleie er i en oppstartsperiode 
der de prøver ut ulike løsninger. 
De har satt seg et mål på rundt 
50 boliger for 2017. I februar 
2017 ble den første kontrakten 
underskrevet. Og det er et par 
andre boliger som er i prosess.

34. Homes for Good CIC har et søsterselskap som heter  Homes for Good 
Investments . Dette er en fellesforetak med  Impact Ventures UK (IVUK), 
støttet av Charity Bank , som er en etisk spare- og lånebank.

35. autleie.no
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E
n rekke eiendoms-
formidlere i Europa 
formidler billige 
utleieleiligheter i 
tomme, og noen 
ganger forfalne, 

hus. De mest kjente av disse 
tar utgangspunkt i behovene 
til bygningseier, som Camelot 
Europe. Andre tar utgangspunkt 
i boligtrengendes behov og foku-
serer tydeligere på forvaltning av 
fellesskapets ressurser, som tyske 
Haushalten.

For øyeblikket er det over 30 
organisasjoner som tilbyr en eller 
annen form for Property Guar-
dians i Storbritannia. Det er man-
ge som er fornøyd med ordnin-
gen. Boligene som tilbys har ofte 
god plass og er sentralt beliggen-
de. Mange tilbyr sosiale boformer 
som ulike former for bokollektiv 
og bofellesskap, og en kan stort 
sett dekorere og bygge om slik 
man ønsker. De lave kostnadene 
kan gi folk muligheten til å spare 
opp egenkapital for å bli istand 
til å kjøpe et eget sted senere.

Aktører som Camelot Europe har 
møtt kritikk i forhold til man-
glende rettigheter for leietaker. 
Andre lignende firmaer med 
et sterkere36 sosialt fokus er 
eksempelvis  Dot Dot Dot Pro-
perties som hevder å ta et større 
samfunnsansvar, ved at husvok-
terne må delta i frivillig arbeid 
minimum 15 timer i uken. Haus-
halten i Tyskland med modellen 
Wachterhaus har et sosialt fokus 
som kombinerer behovet med å 
ta vare på eldre bygninger, med 
behovet for bolig for kunstnere 
og andre med liten inntekt.

Midlertidig utleie for å  
beskytte mot hærverk  
og forfall

Camelot Europe37, opprinnelig fra 
Nederland, er et av europas største 
forvaltningsselskap for eiendom. Deres 
forretningsmodell Property Guardians38 
tar sikte på å gi eiendomsbesittere en 
kostnadseffektiv og fleksibel løsning “for å 
beskytte tomme lokaler mot hærverk, forfall 
og husokkupasjon ved å leie ut midlertidig 
til gjestearbeidere, studenter og unge i 
etablererfasen”.39

I 
stedet for leietaker er 
beboerne en slags “rettig-
hetshavere” som får rett til 
å disponere et eget, låsbart 
rom og dele visse deler av 
eiendommen sammen med 

andre. Juridisk skal en leietaker ha 
tilgang til rennende vann og elek-
trisitet. Eiendommen skal videre 
være sikker og vanntett, mens 
fasttelefon, internett og hvitevarer 
er noe man må skaffe selv.

Modellen har imidlertid møtt 
endel kritikk.40 Ifølge kritikken 
utnytter de mangelen på rimelige 
boliger ved å tilby mennesker 
med behov for et hus et midler-
tidig bosted forutsatt at de gir 

opp sine rettigheter som leietake-
re41. I noen tilfeller har beboere 
også blitt forsøkt kastet ut med 
kortere varsel enn de lovpålagte 
tjueåtte dagene, noe som setter 
dem i en sårbar posisjon.

Nylig gikk leietakere i det tidlige-
re sykehjemmet Broomfields til 
sak mot Camelot Europe. De kla-
get på forfalne bygninger, med 
stadige oversvømmelser og ingen 
varme eller varmt vann. Camelot 
på sin side hevdet at rettighe-
ter som sikret disse forholdene 
ville sette hele ordningen i fare. 
Dette er ikke et enkeltstående 
eksempel og det finnes en rekke 
lignende saker.42

36. Camelot er også kjent som en aktiv lobbyist og har bistått 
lovgivere i for eksempel Frankrike å utvikle modeller som 
muliggjør utleie uten rettigheter for leietaker.

37. uk.cameloteurope.com
38. propertyguardianresearch.wordpress
39. Camelot tilbyr disse tjenestene i Storbritannia, 

Irland, Skottland, Frankrike, Nederland, Tyskland og 
Belgia.

40. Squat.net, Netherlands: Camelot is using people 
in need of housing as ‘real estate pawns’ and as 
‘out-sourced dwellers’ that only serve to facilitate 
speculation, 12.05.2014
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W
ächter-
häus betyr 
direkte 
oversatt 
husvokter. 
Leipzig er 

preget av sin rike arkitektoniske 
arv fra slutten av 1800 tallet og 
mange av bygningene har blitt re-
habilitert siden nittitallet. Likevel 
har byen siden gjenforeningen 
mistet mer enn 100.000 innbyg-
gere. Til tross for ny befolknings-
vekst siden 2001 er fremdeles 
omtrent 45000 leiligheter ledige. 

Rundt 2000 historiske bygninger 
i Leipzig er imidlertid truet av 
forfall og en ny strategi for å ta 
vare på disse bygningene var 
nødvendig. 

De tomme bygningene finnes 
ofte i sentrale deler av byen. På 
grunn av det store antallet ledige 
hus blir vanlig antikvarisk reha-
bilitering vanskelig. Svært ofte 
står husene tomme og forfaller 
før de til slutt ikke lenger kan 
reddes.

Gratis utleie i bytte mot å sikre 
tysk kulturarv

Haushalten43 i Leipzig organiserer noe 
som kalles “Wächterhäus”. Ordningen ble 
igangsatt for å beskytte og vedlikeholde 
historiske bygninger ved å skaffe leietakere 
på en ikke-kommersiell basis.

Det grunnleggende prinsippet 
for Wächterhäuser er vern gjen-
nom å bebo husene. Beboernes 
tilstedeværelse hindrer hærverk 
og begrenser skader fra vanninn-
trenging og dårlig vær. Brukerne 
tar ansvar for driftskostnader, 
vedlikehold og oppussing av 
eiendommen. Beboerne har også 
ansvar for en månedlig befaring 
for å oppdage forfall og repara-
sjonsbehov tidlig. Haushalten på 
sin side besørger redskaper og 
profesjonell bistand.44

I de fleste tilfeller tilbyr husei-
erne gratis leie. Muligheten for 
å disponere et langt større areal 
enn en vanligvis har råd til er 
en viktig kvalitet. Det er mange 
kunstnere som setter pris på 
dette og kombinerer bolig og 
produksjonslokale. Brukerne står 
videre fritt til å bygge om leilig-
hetene i henhold til behov og 
smak noe som gjør det mulig for 
beboerne å være kreative i hvor-
dan de forbedrer bygningene.

Huseiers ansvar er å sørge for 
elektrisitet, varme og vannforsy-
ning til husene, og i noen tilfeller 
midler til å rehabilitere husene. 
Det juridiske rammeverket er 

41. Vice, Paying to Squat in London’s Derelict 
Buildings, Phillip Kleinfeld, 25.09.2014

42. Citymetric, Central London properties, minus the 
sky-high rents.But what’s the catch?, Barbara Speed, 
05.08.2014

43. haushalten.org/index.asp
44. Landschaften in Deutschland, Den Leerstand 

gestalten – Leipzig und seine Wächterhäuser, 
Marie-Luise Baldin, Hannes Lindemann, Christin 
Pomplitz. 06/2015
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en kontrakt mellom eieren 
av huset og Haushalten, som 
skisserer bruksrettigheter med 
en varighet på mellom fem og ti 
år. Hvis beboerne etablerer seg 
kan kontrakten overdras slik at 
den gjelder mellom beboeren og 
huseieren.

Modellen har vist seg svært 
vellykket gjennom årene, og 
tilsvarende foreninger har duk-
ket opp i andre byer i tidligere 
Øst-Tyskland med tilsvarende 
utfordringer og i dag finnes 
det “Wächterhäus” i Chemnitz, 
Halle, Dresden, Erfurt, Zittau og 
Görlitz.

Le
ie

 t
il

 e
ie

LEIE TIL EIE

F
or vanskeligstilte 
husstander kan det 
være utfordrende 
å komme inn på 
boligmarkedet på 
grunn av mange 

forhold. Det kan handle om 
manglende evne eller mulighet 
til å skaffe egenkapital, men 
også kulturelle årsaker hvor 
finansieringsmodellene som 
tilbys ikke passer. Dette gjelder 
ikke minst for mange småbarns-
familier med innvandrerbak-
grunn.45

Husbanken oppgir i sin rap-
port “Leie-før-eie – En modell 
for å øke eierpotensialet blant 
lavinntektsgrupper”46 at det 
er spesielt to målgrupper som 
skiller seg ut.

Den ene er 
unge som ikke 
kommer inn på 
boligmarkedet 
på grunn av 
stigende bolig-
priser og et økt 
krav om egenka-
pital. Disse har 
tidligere vært i 
målgruppen for 
startlån, men er 
etter forskrift-
sendringen ikke 
lenger i mål-
gruppen.

Den andre gruppa er vanske-
ligstilte på boligmarkedet som 
nå i større grad enn før, er i 
målgruppa for startlånet. Det 
er den siste gruppa det er mest 
aktivitet rundt når det gjelder 
leie-til-eie i Norge.

Engelske kommuner gir lang- 
tidsbeboere store kjøpsrabatter

I England har beboere lovfestet rett til å 
kjøpe boligen sin med rabatt dersom man 
har leid av en boligsammenslutning eller 
kommunen i mere enn fem år.

R
etten til å kjøpe 
fra en boligsam-
menslutning heter  
Right to Acquire47, 
mens retten til å 
kjøpe en kommu-

nal leilighet heter Right to buy.48 
Ved kjøp av bolig fra en boligsam-

menslutning 
kan en beboer 
som har bodd 
der lenger enn 
tre år ha krav 
på rabatt på 
mellom 100 
000 og 170 000 
norske kroner 
ved å ta i bruk 

Right to acquire.

En beboer i en kommunal 
leilighet må ha bodd der i over 
fem år. Beboeren kan da ha krav 
på å kunne kjøpe den til femti 
prosent av markedspris. For 
hvert år beboeren har bodd i 
den kommunale boligen utover 
dette øker rabatten med to pro-
sent. Man kan maksimalt få ra-
batt på sytti prosent eller inntil 
1.1 millioner kroner i London. 
Dersom en beboer videreselger 
leilighetene innen fem år etter 
at den er kjøpt, må beboeren 
betale tilbake hele, eller deler 
av, rabatten.

Leie med sparing

D
rammen Kom-
munes prosjekt 
kalt “leie med 
sparing”49 er en 
modell hvor lei-
etakerne inngår 

en avtale med kommunen der de 
får mulighet til å kjøpe boligen 
til taksten på tidspunktet avtalen 

inngås, mot at de sparer et fast 
beløp i måneden. Leietakeren 
plikter ikke å kjøpe boligen og 
kan senere bruke de oppsparte 
midlene på andre formål. Kjøper 
de leiligheten får de med seg 
verdiøkningen, samt det de even-
tuelt har spart som egenkapital 
i lånet.

45. Dagsavisen, Boligjakt hindrer integrering,  
Tor Sandberg, 23.01.2014

46. Leie-før-eie – En modell for å øke eierpotensialet blant 
lavinntektsgrupper, Husbanken, Katja Johannessen, 
Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt, 2014

47. gov.uk, Right to Acquire: buying your housing 
association home

48. gov.uk, Right to Buy: buying your council home
49. Husbanken, Leie til eie i Drammen, Anne-Sofie 

Halvorsen, 08.06.2015



92 9393del 2 — TILGANG På BOLIGdel 2 — TILGANG På BOLIG
LE

IE
 T

IL
 E

IE

Leie til eie - Tobb

Tobb50 er Midt-Norges største boligbyggelag 
med 13 000 boliger og 60 000 medlemmer. 
De første leilighetene som skal prøve ut 
modellen står klar i juli 2017.

D
ette er en en 
leie før eiemo-
dell som skal gi 
medlemmene 
mulighet til å 
jobbe seg opp 

nok egenkapital til å komme seg 
inn på boligmarkedet. Allerede 
før markedsføringen av leilig-
hetene er satt i gang har over 
400 personer meldt interesse for 
de 51 leilighetene som inngår i 
prosjektet.51

Tobb stiller flere krav til de som 
ønsker å bo i leie til eie prosjek-
tet. De må være medlemmer i 
TOBB og mangle de femten pro-

sentene egenkapital som kreves 
for lån til egen bolig. Samtidig 
de må ha en personlig økonomi 
som gjør dem i stand til å betale 
bokostnadene. Og de må være 
førstegangskjøpere. Det er også 
en forutsetning at leietakerne 
tar i mot økonomisk rådgivning 
i leieperioden.

Leietakerne kan kjøpe leilig-
heten tidligst tre år, og senest 
fem år etter at de flytter inn i 

leiligheten. 
I denne 
perioden er 
de leietake-
re. Kjøpe-
summen 
fastsettes på 
innflyttings-
tidspunktet 
og evt. 
prisstigning 
inntil fem-
ten prosent 
tilfaller 
leietakeren. 
Dersom 

verdistigningen på leiligheten er 
på over femten prosent vil man 
altså få dekket hele egenkapital-
kravet gjennom prisstigningen.

50. tobb.no
51. NBBL, Stor interesse for TOBB sitt «Leie før eie»-prosjekt, 13.01.27
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S
amvirke og felleseie er modeller 
som hverken er eie eller leie, slik 
vi normalt forstår det. Modeller 
for samvirke og kollektivt eier-
skap, er langt mere utbredt andre 
steder i Europa enn i Norge.

I Tyskland er det en lang tradisjon for 
ikke-kommersielle boligsamvirker. Mieterge-
nossenschaft SelbstBau e.G. er et ideelt bolig-
samvirke som organiserer ulike boligprosjekter 
hvor leietakernes deltakelse i rehabilitering og 
drift av bygningene er vesentlig.

Ulike modeller for å organisere bolig er også 
vanlig i flere land i Sentral-Europa som Sveits, 
Nederland og Østerrike. Særlig i Spania er det 
en fornyet interesse for å organisere ulike virk-
somheter, også bolig, i samvirker i kjølvannet 
av finanskrisen.

De fleste av eksemplene er organisert slik at 
deltakerne får en borett, mens verdistigning på 
bolig, og risiko for tap, forblir i samvirket eller 
felleseiet. Unntaket er Lilac som har utviklet 
en modell for gjensidig boligeie, der beboeren 
kan få med seg en del av prisøkningen ved 
utflytting etter en viss botid.

Alle modellene som presenteres har egenska-
per man normalt forbinder med eierskap, ved 
at man har en individuell bestemmelsesrett 
over egen boenhet, samt medbestemmelsesrett 
over helheten med tanke på videre utvikling, 
budsjett, husleie og husregler. Samtidig er 
grensesnittet mellom samvirket og den enkelte 
beboer en normal leieavtale, i tillegg til med-
lemskap.

Samvirke og felleseie kan selv stå for utvik-
lingen av boliger og på den måten redusere 
kostnaden, ved at det ikke involverer en 
kommersiell utvikler med behov for avkast-
ning. Det er også mulig å redusere kostnader 
ved selvbygging og annen form for deltakelse i 
utviklingen.

Sosiale boliger i Geneve: 
Eid av det offentlige, 
drevet av samvirke

CodHa (Cooperative de l’habitat 
associatif )52 er en non-profit 
organisasjon organisert som et 
samvirke, i Geneve, Sveits. De 
utvikler og drifter boliger med 
sosial profil. De fleste av boligene 
deres er offentlig eid av Geneve 
kanton53 og gjort tilgjengelig 
gjennom en avtale kalt “Droit de 
superficie”, som direkte oversatt 
blir “Rett til bruk av overflate”. 
Dette er en festeavtale med 
klausuler som sikrer det sosiale 
formålet.

C
odha har som 
målsetning å 
fjerne boliger fra 
det de beskriver 
som et spekulativt 
boligmarked, og 

at prisen på bolig skal reflektere 
de reelle kostnadene ved boligen. 
Basert på disse prinsippene har 
de et leienivå som er ca tjue pro-
sent under gjengs leie. De mener 
at de ved å skape et alternativ til 
både det offentlige botilbudet og 
det private boligmarkedet bidrar 
til å stabilisere boligmarkedet på 
lang sikt.

52. codha.ch
53. Et kanton er en delstat i den føderale staten Sveits
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Festeavtalene har normalt en lø-
petid på nittini år. Prisen er en årlig 
prosentandel på rundt fem prosent 
av tomtens estimerte markedsverdi. 
Dette betyr at et boligsamvirk be-
taler kantonet fem ganger tomtens 
estimerte markedsverdi i løpet av 
leieperioden.

Avtalen forplikter Codha til å 
bygge boliger for leietakere med 
lav inntekt. Kantonet godkjenner 
prosjektets budsjett og finansier-
ingsplan før byggestart, og følger 
opp driftskostnadene. Hvert pro-
sjekt leverer også detaljregnskap 
til kantonet de første driftsårene.

Fravær av profittmotiv kombinert 
med medvirkning og kostnadskon-
troll gjør at de kan bruke ressurser 
på sosiale og arkitektoniske kvalite-
ter, og bygningene der har innovati-
ve byøkologiske løsninger.

Codha involverer framtidige beboe-
re i alle stadier av utvikling og reha-
bilitering. Når en bygning er ferdig 
er det beboerne som har ansvaret 
for drift av bygningen. Det er bebo-
ernes ønsker og behov som ligger 
til grunn for bomiljøet. Gjennom 
dette får beboerne en annerledes 
og mer stimulerende boopplevelse 
ved at de inkluderes og deltar i alle 
beslutningsprosesser.

Pommier  er en av 
bygningene til Codha. Her 
er det 36 leiligheter og et 
totalt areal på 3720m2. De 
har felles vaskekjeller, og 
felles kjøkken med spisesal 
som brukes til fellesmåltider 
for barna hver fredag. Ellers 
brukes fellesrommet til 
sosiale sammenkomster, 
husmøter, filmkvelder, 
spillkvelder og annet.

Fellesmåltid for barna.
 foto: S. Pecorini
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Titalls familier fra  
Barcelona tar i bruk  
nedlagt industriområde

La Borda i Barcelona, Spania, er et prosjekt 
under utvikling som forventes ferdigstilt i 
2018.54 Det er en del av et nabolagsinitiativ 
i et gammelt arbeiderklassestrøk.55 
Byggetomten ligger ved siden av en gammel 
tekstilfabrikk som er gjort om til det 
uavhengige kultursenteret Bloc Onze.56

S
iden 2011 har na-
bolagsgrupper tatt 
i bruk ni hektar 
av det nedlagte 
industriområdet 
Can Batlo, som et 

offentlig rom der lokalbefolk-
ningen kan møtes og uttrykke 
seg. De har brukt området til 
ulike aktiviteter som markeder, 
konserter, filmvisninger og 
kunstverksteder.

Etterhvert ønsket de å ta tak i de 
lokale utfordringene med tilgang 
på bolig i dette området. Et titalls 
familier gikk derfor sammen for 
å utvikle boliger. Sosial variasjon 
over generasjoner er viktig for 
prosjektet. Det er derfor stor 
variasjon i familiene som er med. 
Noen har små barn, noen er 
eldre, og det er også noen som er 
unge og single.

Alle avgjørelser i boligsamvirket 

tas i fellesskap og på allmøter. 
Resultatet skal bli en boligblokk 
med et sentrert felles gårdsrom 
og mange felles rom både for 
sosialisering og nytte.

Etter finanskrisen har det blitt 

etablert en rekke samvirker i 
Spania som en alternativ måte å 
organisere seg økonomisk. Famili-
ene bak La Borda satte seg derfor 
inn i ulike samvirkemodeller.

De har sett på tidligere erfarin-
ger med boligsamvirker i Spania 
og i Danmark. I Spania var det 
vanlig med boligsamvirker som 
utviklet boliger på 70-tallet. 
Men etter at boligene var bygget 
splittet de opp samvirkene, slik 
at boligene ble vanlige selveier-
boliger. I den danske modellen, 
som ligner på det norske boretts-
laget, er det borettslaget som eier 
boligen og beboeren har kun en 
borett. Men i prinsippet så kan 
dette, som i Norge, også fungere 
slik at boretten blir solgt på det 
åpne markedet på samme måte 
som en selveierbolig. 

Medlemmene i La Borda er 
opptatt av at boligene ikke 
skal bli en del av det ordi-
nære boligmarkedet. De har 

54. laborda.coop/en
55. Cities in transition, Co-Housing in Europe #1 : La 

Borda, Barcelona, Ines Peborde, 12.09.2016
56. barcelona.cat , Can Batlló

foto: La Borda
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derfor etablert en samvirke-
modell med profittlås, som 
gir beboerne begrensninger 
på utbytte ved overdragelse 
av bruksretten. Beboerne får 
bruksrett for resten av  livet, 
men får kun tilbakebetalt 
egenandelen sin dersom 
man ønsker å flytte ut. Det 
er også begrensing på hvor 
mye husleie en kan ta ved 
fremleie.

Prosjektet er gjort mulig ved at 
de har fått en gunstig festeavtale 
med Barcelona kommune. La 

Borda har fått en festeavtale for 
75 år med en årlig festeavgift. På 
bakgrunn av dette har de fått lån 
fra Coop 57, som er en etisk bank 
organisert som et samvirke.

Hver familie går inn med en 
andel på 15 000€ hver. Til-
sammen utgjør andelene ca 
400 000€. Lånet er på omtrent 
samme beløp. Til sammen utgjør 
andelene og lånene ca 40% av det 
totale utviklingsbudsjettet på 2 
millioner euro. Det resterende 
finansieres med folkefinansiering 
gjennom en kampanje der de 

låner mindre beløp fra enkeltper-
soner over hele Europa. De har 
beregnet at husleien skal ligge 
på mellom 300 og 600€, noe som 
er ca halvparten av det gjengse 
leiemarkedet i Barcelona.

La Borda har fokus på økologisk, 
økonomisk og sosial bærekraft. 
Bygget er planlagt i massivtre. 
I stedet for bilgarasje vil de ha 
en stor felles sykkelgarasje. Det 
skal også være utleielokaler i 
første etasje. Og alt overskudd fra 
prosjektet skal gå til å kopiere 
prosjektet andre steder.

Leeds-prosjekt med ny eier- 
modell for å løse globale kriser

England har de siste årene har gjort seg 
bemerket når det gjelder etableringen av 
nye bofellesskap og eierskapsmodeller.57 
Gjensidig boligeie er en modell for 
boligeierskap. Low Impact Living 
Affordable Community (Lilac) i Leeds er 
et av de mest kjente prosjektene som har 
bidratt til å utvikle denne modellen58.

U
tgangspunktet 
for Lilac var ikke 
å utvikle model-
ler for kollektivt 
eierskap, men å 
møte tre hoved-

utfordringer initiativtakerne så 

i dagens samfunn: finanskrisen, 
global oppvarming og nedbryting 
av lokalsamfunnet. Den innovative 
modellen for eierskap kom som 
en konsekvens av at de ønsket at 
boligene skulle være rimelige, og 
noe alle skulle har råd til.

Bygget på fundamentene fra en 
nå revet skole, består boligområ-
det av 20 bygninger, en sentral 
parsellhage og uteområder, to 
mindre parkeringsplasser, tre 
sykkelskur og et stort felleshus 
med delte tilbud som vaskeri og 
redskapsskjul.

Bygningene er oppført med bruk 
av prefabrikkerte elementer 
av treverk isolert med halm og 
overflatebehandlet med kalk-
puss og energibruk tilsvarende 
passivhus med ulike modeller for 
energitilførsel fra for eksempel 
solfangere.

Bofellesskapet er etablert basert 
på en lang rekke avtaler om 
fellesverdier. Dette inkluderer alt 
fra barnepass og bilparkering til 
felles måltider. En viktig inten-
sjon var at boligene skulle være 
rimelige og noe alle kan ha råd 
til. Dette gjorde at gruppen eta-
blerte en modell for kollektivt 

57. The Guardian, How to create happy communities 
through co-housing, Harriet Sherwood, 21.11.2014

58. lilac.coop
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eierskap: gjensidig boligeie.

Gjensidig boligeie er en mo-
dell hvor beboerne etablerer et 
samvirke, og i fellesskap eier bo-
liger, tomter og fellesområder.59 
Medlemmene leier så hver enkelt 
bolig av samvirket. Leien går til 
løpende utgifter, og lån og avdrag 
på felles banklån.

Lånet er delt inn i egenkapital-
sandeler som er satt til 1 pund. 
Husleien er inntektsbasert og satt 
til ca tretti prosent av inntekten. 
Antall andeler er basert på hvor 
mye hver enkelt beboer tjener. 
Man kan øke antall andeler i 

takt med økte lønnsinntekter. 
Dersom en beboer får lavere 
inntekter kan beboeren selge 
andeler. Og i tilfelle arbeidsløshet 
eller sykdom kan beboeren gå 
over til å bli en vanlig leietager. 
Dersom en beboer har flere 
andeler enn det boligen er verdt, 
vil 10% av det overskytende gå til 
et fond, som forvalter pengene 
til beredskap eller reinvesterer i 
lignende prosjekter.

Siden andelen er koblet til 
lønninger, følger verdistigningen 
på andelen lønnsveksten, og ikke 
boligmarkedet. Om en beboer sel-
ger sine andeler før de har bodd 

der i tre år kan 
de bare selge 
til samme pris 
som de kjøpte. 
Selges boligen 
etter tre år er 
gått vil beboe-
ren få syttifem 
prosent av 
økningen. 
Samvirket be-
holder tjuefem 
prosent til å 
dekke felles-
utgifter og 
rehabilitering.

Avtalen har en 
fast lengde på 
tjue år. Dette 
er på grunn 
av en juridisk 
regulering som 
gir en leieta-
ker rett til å 
kjøpe boligen 
og tomten 
etter tjue år. 
Den vil da 

kunne selges videre på det åpne 
markedet. Lilac har derfor satt 
avtalens lengde til tjue år, for å 
sikre at boligen ikke selges på det 
åpne markedet, men blir tilgjen-
gelig som rimelig bolig, også for 
framtidige generasjoner.

Avtalen gir imidlertid beboerne 
rett til å forbli boende så lenge de 
selv ønsker etter de tjue årene, 
så lenge de innfrir forpliktelsene 
i den opprinnelige avtalen. På 
denne måten forblir boligene 
rimelige og tilgjengelig for 
lokalsamfunnet, samtidig som 
sikkerheten til beboerne ivaretas 
på best mulig måte.

59. “Mutual home ownership scheme” (MHOS)
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og optimalisert energiforbruk, 
strøm fra solceller, oppvarming 
av vann med solfangere, kompos-
tering,

I tilknytning til Sargfabrik ble  
Miss Sargfabrik61  utviklet i 2000. 
Prosjektet består av trettini 
leiligheter, hvorav tre har tilgang 
for rullestol. Som i Sargfabrik så 
er det fokus på kultur og aktivt 
fellesskap.

Balkongene er lagt opp slik at de 
både har privat plass med mulig-
heter for benker og bord, samtidig 
som de er felles slik at man kan 
møte hverandre der. De har også 
en kafe med organisk mat, felles-
kjøkken, seminar- og møterom, 
bibliotek, barnehage, teater, døgn-
åpent badehus med oppvarmet 
basseng med bølgemaskin, sauna, 
boblebad, kaldtvannsbasseng, og 
spabasseng. Utendørs har de felle-
sarealer med lekeplass, ballplass, 
en dam, og grønne tak med grill, 
steinhage og dyrkeplass.

Kistefabrikk i Wien med 15 
prosent eldre og funksjons-
hemmede

Sargfabrik60, Kistefabrikken, fra 1996 er et 
av de mest kjente sosiale boligsamvirkene i 
Wien. Det var en gammel kistefabrikk som 
ble omgjort til rundt hundre boligenheter.  
I tillegg til boliger er det sosiale og kulturelle 
tilbud som restaurant, svømmehall, 
bydelshus, vaskeri og konsertscene.

S
argfabrik ble opp-
ført som et hostel, 
og slapp på den 
måten unna en del 
av reguleringene 
som kreves for 

bolig. Blant annet trengte de 
ikke å tilby en parkeringsplass 
per leilighet, men klarte seg med 
en parkeringsplass per tiende 
leilighet. De sparte store utgifter 
ved å unngå å matte bygge par-
keringsgarasje for hundre biler. 
Tre av parkeringsplassene brukes 
til bildeling, mens de resterende 
brukes til sykkelparkering.

Formålet bak Sargfabrik var å 
skape et sosialt og kulturelt bo-
ligfelleskap. Det er en blanding 
av studioleiligheter, familielei-
ligheter og bokollektiver. Alle 
inviteres til å delta i fellesskapet, 
men det er ingen forpliktelser.

Sosial bærekraft har vært ivare-
tatt ved å legge til rette for inte-

grering av personer med fysiske 
funksjonshemming og andre 
vanskeligstilte kombinert med 
variasjon i alder og opprinnelse. 
Femten prosent av boligene er re-
servert for eldre eller funksjons-
hemmede beboere. Det har også 
vært fokus på økologisk standard 

60. sargfabrik.at
61. sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-sargfabrik.html

foto: Sargfabrik
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H
vert prosjekt 
er organisert 
som et selskap 
med begren-
set ansvar, i 
Tyskland kalt 

GmbH.63 Dette er en økonomisk 
og juridisk selvstendig enhet 
som eier eiendommen.

Det er en stor variasjon i bo-
ligprosjektene. Ofte er det en 
gruppe som lokaliserer tomme 
hus, og på grunn av et ønske om 
å bo sammen etablerer et kol-
lektivt boforhold. Det kan også 
være langvarige leietakere som 
i møte med trussel om at eieren 
skal selge huset, utarbeider en 
visjon, og kjøper eller anskaf-
fer bygningen på annet vis i 
fellesskap. Til sist gjelder det 
leietakere som under trussel om 
at hjemmene deres skal rives, 
igangsetter en protestbevegelse 
og organiserer seg for å overta 
bygningen.

Felles for alle er ønsket om et 
hus der det er mulig å leve med 
en ansvarlig, langsiktig og stabil 
sikkerhet for egen bosituasjon, 
uten trussel om utkastelse eller 
riving hengende over seg.
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Nettverk hjelper folk som  
lager sosiale boligprosjekter

Mietshäuser syndikat62 et nettverk av 116 
boligprosjekter og 21 initiativ i Tyskland. 
Nettverket bistår sosiale boliginitiativ med 
hjelp til organisering og finansiering.

62. syndikat.org/en
63. Selskap med begrenset ansvar  

en.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung

D
rø

ft
in

g 
og

 
an

be
fa

li
n

ge
r

D
R

Ø
FTIN

G
 O

G
 A

N
B

EFA
LIN

G
ER

I 
Norge ligger eierlinja til grunn for bolig-
politikken. Det overordnede boligpolitiske 
målet er at alle skal eie sin egen bolig. 
Likevel har debatten om leiemarkedet vært 
aktualisert de siste årene. Rapporten  
Et velfungerende leiemarked64 ser på 

hva som ligger til grunn for et velfungerende 
leiemarked og en større profesjonell utleiesektor. 
De viser til at behovet for dette blir påpekt både i 
boligutvalgets rapport Rom for alle65 og den siste 
boligmeldingen Byggje-bu-leve66.

Dette kapittelet har vist hvordan det ellers i Eu-
ropa er vanlig med store profesjonelle ikke-kom-
mersielle utleieaktører. Mange av disse har en 
størrelse som er sammenlignbar med Boligbygg, 
men ofte er de ideelle og ikke kommunale. Sam-
tidig så er det ikke slik at profesjonelle ikke-kom-
mersielle aktører er en universalløsning for til-
gang til bolig og gode bomiljø. De kan til tross for 
at de er både ideelle og ikke-kommersielle, gjøre 
prioriteringer som skaper konflikt med beboere 
og nabolag67. Islington Park Street Community, 
som presenteres i kapittelet om boform, er et ek-
sempel på at det også kan være utfordringer med 
de ikke-kommersielle boligsammenslutningene i 
England.

Boligbygg har en viktig rolle i Oslo, og 
særlig i Bydel Gamle Oslo. På Tøyen bor 
hele elleve prosent i Boligbygg sine boliger. 
Dette er ment som midlertidige boliger, 
likevel er det mange beboelser som har en 
permanent karakter. Dette er problema-
tiske både for Boligbygg, som har et krav 
om gjennomstrømming av beboere, og for 
beboerne som har en opplevelse av midler-
tidighet i boligen, selv om den i praksis er 
permanent.

Å lage strategier for at beboere i kommunale boliger 
kan flytte ut og etablere en lokal boligkarriere bør 
derfor prioriteres. Dette kan gjøres gjennom lokalt 
tilpassede leie til eie modeller. Og ved strategiske 
kjøp av eiendom for å legge til rette for en profesjo-
nell og ikke-kommersiell utleiesektor som kan bidra 
til mere stabilitet i det private leiemarkeded.

Sosial boligutvikling forankret i nabolagene er 
også en mulig strategi. Både som en vei videre fra 
de kommunale boligene. Og som en mulighet for 
personer som man normalt sett ikke forstår som 
vanskeligstilte på boligmarkedet, men som likevel 
ikke har mulighet til å etablere en lokal boligkari-
ere i bydelen.

Eie og leie i et stabilt bomiljø

Rapporten “Et velfungerende leiemarked” 
sier at ønsket om en revitalisering av 
leiemarkedet og økt profesjonalitet ikke bare 
handler om et større og mer forutsigbart 
utleietilbud for folk flest. Det vil også avlaste 
kommunene for investeringer og drift av 
kommunalt tildelte boliger.

B
oligbygging i Stor-
byene – virkemidler 
og handlingsrom68, 
diskuterer behovet 
for nye statlige 
støtte- og låneord-

ninger som kan bidra til å øke 
tilbudet av private utleieboliger. 
Mens “ Modeller for utleie med - 
sosiale formål69” viser at de store 
boligbyggelagene er interesserte 
i å bidra, men at det er behov for 
statlige tilskudd for å finansiere 
dette.

Selv om eierlinja står sterkt i 

64. Et velfungerende leiemarked? Profesjonell 
utleie og offentlig–privat samarbeid, Jardar 
Sørvoll & Hans Christian Sandlie, 2014, 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA

65. Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden, 
Norges offentlige utredninger 2011: 15

66. Byggje-bu-leve, Meld. St. 17 (2012–2013)
67. The Canary, A housing association says it can’t 

afford to keep vital services open. But it wasn’t 
expecting someone to go through its books, Sophia 
Akram, 02.04.2017

68. Boligbygging i storbyene - virkemidler og 
handlingsrom, Barlindhaug et. al, 2014, NIBR

69. Modeller for utleie med sosiale formål, Medby et. 
al. 2012, NIBR
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Norge, viser realitetene i bydelen 
at den ikke møter det lokale bo-
ligbehovet på kort eller mellom-
lang sikt. Som stedsanalysen for 
Tøyen viser er det åtti prosent 
som eier boligen sin nasjonalt, 
mens det er sytti prosent i Oslo, 
og under femti prosent på Tøyen. 
Dette viser at eierlinja er mindre 
vellykket på Tøyen enn i Oslo 
forøvrig. Og mindre i Oslo, enn 
hva den er nasjonalt.

På Tøyen er det hele førti prosent 
som leier på det private markedet. 
Store deler at dette er et uover-
siktlig, kommersielt og ikke-pro-
fesjonelt leiemarked. Verkstedse-

rien “Bo på Tøyen - i ti år til” viste 
at det er stor usikkerhet forbun-
det med det private leiemarkedet. 
Det er grunn til å tro at funnene i 
stedsanalysen, om at en tredjedel 
av befolkningen flytter fra Tøyen 
hvert år, har en sammenheng 
med den store andelen leietakere 
og det usikre leiemarkedet.

Et mer stabilt bomiljø og nabolag 
er avhengig av flere eieboliger, 
kombinert med stabile og langsik-
tige leiekontrakter på et profe-
sjonelt, og fortrinnsvis ikke-kom-
mersielt, leiemarked. Og færre 
ikke-profesjonelle og kommersi-
elle utleieboliger med kortsiktige 

og vilkårlige kontrakter.

Oslo kommune har satt av bety-
delige midler for strategisk kjøp 
av bolig og eiendom i økonomi-
planen fram mot 2020. Basert på 
en spredningspolitikk som skal 
fordele de kommunale boligene 
utover hele byen, brukes disse 
midlene mest i Oslo vest. Ved 
å kjøpe boliger som i dag leies 
ut på det private leiemarkedet i 
Bydel Gamle Oslo, vil det være 
mulig å stabilisere boligmassen. 
Boligene kan da enten selges 
videre, eller leies samlet, til en 
profesjonell ikke-kommersiell 
aktør.  

Leie til eie

Prisnivået i boligmarkedet gjør at det er 
vanskelig å hjelpe leieboere til en lokal 
boligkarriere gjennom boligsosiale tilskudd.

S
tartlån er normalt 
ikke tilstrekkelig 
til å kjøpe bolig i 
Bydel Gamle Oslo. 
Dersom det skal 
være mulig å kjøpe 

bolig lokalt i bydelen ved hjelp 
av startlån, må boligene enten 
være vesentlig rimeligere, eller 
tilskuddet som gis med startlån 
være vesentlig større.

Beboerne i de kommunale leilig-
hetene i Hagegata 31 ble tilbudt å 
kjøpe boligen sin til åtti prosent 

av takst. Svært få av beboerne 
klarte å benytte seg av tilbudet. 
Bydelen må se nærmere på 
hvorfor så få av bydelens beboere 
klarer å ta imot tilbud om leie til 
eie fra Boligbygg, og hvilke tiltak 
som må til for at det skal være 
mulig for beboerne i kommunale 
boliger å kjøpe boligen sin.

Boligkontoret har etablert et 
prosjekt sammen med Bo-
ligbygg, innenfor rammene 
av BOSin70 , der de ønsker å 
identifisere potensielle kjøpere 

i utleide kommunale leiligheter 
for å selge til disse. En begrun-
nelse er at dette vil være en bed-
re ressursbruk enn å avhende 
leiligheter på det åpne marke-
det, og flytte dagens beboere til 
andre kommunale enheter. Det 
bør som en del av dette utredes 
tiltak som muliggjør eie til leie 
som ikke er basert på rentebæ-
rende lån.

I den grad Boligbygg skal selge 
kommunale leiligheter, bør 
disse i størst mulig grad selges 
til eksisterende beboere framfor 
på det åpne markedet. Salg av 
kommunale boliger bør ikke 
forringe bosituasjonen for, eller 
føre til fortrengning av, beboerne 
i leilighetene som selges.

Det bør også stimuleres og leg-
ges til rette for leie til eie også på 
det private markedet.

70. facebook.com/bosooslo

D
R

Ø
FTIN

G
 O

G
 A

N
B

EFA
LIN

G
ER

Tilgang til tomt

Tilgang til tomt er ofte nødvendig for at 
nabolag skal ha muligheten til å utvikle gode 
og bærekraftige boligprosjekter.

M
ange av pro-
sjektene som 
er vist har 
interessante 
modeller for 
utvikling, 

gode miljøkvaliteter, og et rom-
program og organisering som 
muliggjør fellesskap og deling. 
De inneholder som oftest en 
eller annen form for kommunal 
eller statlig subsidiering, og da 
oftest i form av billigere tomte-
pris.

Sveitsiske Codha, Engelske Lilac 
og spanske La Borda viser hvor-
dan beboerorganiserte boligpro-
sjekter utvikler nye innovative 
modeller for kollektivt eierskap. 
Beboerne bytter bort muligheten 
til fortjeneste basert på prisvekst 
i boligmarkedet, mot tilgang 

på rimelig og sikker bolig med 
redusert risiko.

Også i Norge er det eksem-
pler på at utvikling av rimelige 
boliger er basert på vilje hos 
kommunen til å selge kommu-
nale tomter billig. Eksempelsam-
lingen “Korleis skaffe rimelege 
bustarer” presenterer erfaringer 
med dette.71. Som i resten av EØS 
området må kommunalt tomte-
salg konkurranseutsettes. Men 
det er ingenting i veien for at 
kommunen på grunn av sosiale 
eller andre hensyn gir et rettet 
salg til underpris72. Kommunen 
kan også velge å selge utelukken-
de til ideelle aktører.

Selv om det ikke er uvanlig at 
kommunen stiller tomt til dispo-
sisjon er det liten tradisjon for 

sosiale boligprosjekter initiert av 
nabolag og beboere. Eksemplene 
i dette, og forrige kapittel, viser 
hvor viktig forankring i nabolag 
er for å utvikle gode og varierte 
bomiljø med sosial bærekraft.

Denne type modeller gir delta-
kerne mulighet til å skaffe seg 
egne boliger, samtidig som de en-
gasjerer seg for et godt nabolag. 
Bydelen bør derfor, sammen med 
Oslo kommune, kartlegge hvilke 
eiendommer som kan være 
egnet for sosial boligutvikling, 
og tilrettelegge for at byggegrup-
per og andre ligndende initiativ, 
kan utvikle boliger som ivaretar 
det lokale boligbehovet på best 
mulig måte.

Modellene for å utvikle 
ikke-kommersielle boliger basert 
på samvirke og felleseie kan være 
mulig å realisere uten offentli-
ge tilskudd. Dette er en måte å 
gjøre det mulig for personer med 
vanlig inntekt å etablere en lokal 
boligkarriere på Tøyen og i Gam-
le Oslo. Med subsidiert tilgang på 
tomt, kan slike prosjekter også 
bli tilgjengelig for vanskeligstil-
te på boligmarkedet med liten 
inntekt.

Utsatte målgrupper

I dag er det kun A-Utleie som driver 
med profesjonell ikke-kommersiell 
utleieformidling med sosialt formål.

D
ersom bydelen 
sammen med 
kommunen, og i 
dialog med Hus-
banken, legger til 
rette for det, bør 

det være mulig å utvikle en, eller 
flere, slike aktører i samarbeid 
med det innovative miljøet rundt  

71. Korleis skaffe rimelege bustader? Eksempelsamling, Husbanken region vest, 2009
72. EFTA Surveillance Authority, Støtte til nytt Vålerenga-stadion får grønt lys av ESA, 10.06.2015
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Tøyen Unlimited og Tøyen Start 
Up Village .

Boligbehovsplanen viser at 
Bydel Gamle Oslo har et stort be-
hov for boliger for grupper med 
spesielle behov. Både  Ulsholt-
sveien 31  og  Wohnungsverbund 
für Flüchtlinge  viser hvordan 
boliger for utsatte grupper kan gi 
positive kvaliteter til nabolag.

Ulsholstveien 31 leder an som 
mønsterprosjekt for klimabygg 
med sosiale kvaliteter innenfor 
rammene av områdereguleringen 
på Furuset. Mens Wohnungsver-
bund für Flüchtlinge åpner opp 
et sosialt møtested for nabolaget, 
der lokale beboere og nyankom-
ne flyktninger møtes.

Det er også mange på Tøyen 
og i Bydel Gamle Oslo som er i 
målgruppen for de danske Skæve 
boliger. Eksemplet er ikke et for-
søk på å gå inn i en diskusjon om  
Bolig først73, som er en viktig til-
nærming. Men et forsøk på å vise 
en alternativ tilnærming som 
ivaretar beboerens selvrespekt og 
egenverdi på en annen måte. Og 
som kanskje kan passe bedre for 
noen beboere i mågruppen, mens 
Bolig først passer bedre for andre 
igjen.

Husvokter

Med et stort press på eiendom sentralt i 
bydelen er det ikke mange tomme boliger 
kommunale som egner seg for en modell 
med husvoktere. Men det er en mulighet 
som bydelen bør utforske der det finnes 
egnede bygg74.

F
or eksempel kan 
dette forsøkes i rek-
torboligen ved Tøyen 
skole som har stått 
tom i mange år. Her 
kan man seg for seg 

at en familie, eller flere personer, 
kan få gratis bolig, mot at de tar 
vare på boligen og tilbyr sosiale 
tjenester for skolen og nabolaget.

Dette kan eksempelvis være at de 
holder liv i hagen, og tilbyr hage-
kurs for barna, at de opptrer som 
vaktmester og nøkkelansvarlig 
på kvelden, eller at de lager mat-
pakke til de barna som mangler 
det. Det er viktig ved inngåelse 
av slike avtaler at rettighetene 
til husvokterne blir ivarett på en 
god måte.

Oppsummering

Eksemplene i dette kapittelet viser at det 
er mulig for flere typer ikke-kommersielle 
aktører å utvikle og drifte gode boliger. 

M
en som rap-
portene fra 
NIBR viser er 
det nødvendig 
med statlige 
tilskudd for 

å etablere en slik sektor i Norge. 
Det kan likevel være mulig i 
Bydel Gamle Oslo å gjøre forsøk 
med profesjonelt og ikke-kom-
mersielt utleie. Erfaringer fra 
dette kan så brukes som grunn-
lag for utforming av nasjonal 
politikk.

Boligmassen bør stabiliseres ved 
at en større del av den ustabile, 

kommersielle og ikke-profesjo-
nelle utleiesektoren gjøre som til 
eieboliger, eller stabile, profesjo-
nelle ikke-kommersielle utleiebo-
liger med langtidskontrakter, og 
muligheter for leie til eie.

For å utvikle et godt og blan-
det bomiljø, er det viktig at 
man ivaretar de mest utsatte 
og vanskeligstilte beboerne, 
samtidig som personer med 
vanlig inntekt får mulighet til 
å etablere seg. Dette kan gjøres 
ved å tilrettelegge for sosial 
boligutvikling og å gi nabolag 
subsidiert tilgang på tomt.

73. Se for eksempel Husbanken, 
Housing First

74. ivarjohansen.no/temaer/
annet/5906-oslo-uavklart-hva-73-
tomme-kommunale-bygg-skal-
bruke s-til.html

Deltakelse
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D
ette kapittelet handler om ulike 
former for deltakelse i boligut-
vikling. Dette er både en gammel 
norsk tradisjon, og en ny tankegang 
i norsk urban boligutvikling.
I Norge er det en lang nasjo-

nal tradisjon for at man selv prosjekterer, 
og delvis også bygger, egen enebolig. Men 
i byene er det normale at det er profesjo-
nelle utviklere som prosjekterer og bygger. 
Beboerne kommer først inn i siste ledd når 
boligen er nøkkelklar. I noen tilfeller, der 
man kjøper ny bolig under utvikling, har 
man mulighet til å påvirke overflater og far-
gevalg. Men dypere deltakelse enn dette er 
det lite erfaringer med i norsk urban bolig-
utvikling.

Deltakelse kan skje på flere nivåer. Flere av ek-
semplene i dette kapittelet handler om deltakelse 
som egeninnsats i egen bolig, og henger sånn sett 
sammen med forrige kapittel om tilgang på bolig.

Deltakelse kan også være en form for arbeidstre-
ning. Noe som i et områdeløftperspektiv er særlig 
interessant når det kobler lokale arbeidssøkere opp 
mot lokal utvikling som vi ser i svenske Boendebyg-
garna og danske Byg dem Op.

Med utgangspunkt i utviklingsprosjekter som 
Spreefeld, Hamburg Neue Terasse og hjemlige 
Hauskvartalet og på Svartlamon, har det vært 
interessante verkstedsprosesser, som i tillegg til å 
invitere beboere på reell medvirkning, har utviklet 
metoder og verktøy for slik deltakelse. Terskelen er 
likevel fremdeles høy for mange og det er et åpen 
spørsmål hvordan man best kan fasilitere deltakelse 
i byutviklingen.
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Berlinere tar byggingen 
i egne hender

Samvirket Spreefeld 
Genossenshaft2 ved elven 
Spree er et av de største og mest 
innovative prosjektene basert 
på byggfelleskap i Berlin de siste 
årene. Prosjektet ble startet i 2007 
da en gruppe innbyggere kom 
sammen for å foreslå et alternativ 
til utvikling av kontorbygg 
på tomten, og for å sikre at 
elvebredden skulle forbli åpen for 
byens befolkning.3

M
edlemme-
ne dannet 
boligsamvir-
ket Spreefeld 
Berlin eG for 
å kunne by 

på den 7414 kvadratmeter store 
tomten. Området ble solgt til 
markedspris, men gruppen ble 
gitt en opsjon på atten måneder. 
På denne tiden forhandlet grup-
pen med lokale interessenter 
og myndigheter, og fikk ram-
metillatelse og finansiering for 
prosjektet.

Prosjektet består av 65 leilig-
heter fordelt på tre syv etasjers 
bygninger. Alle boligene er 
bygget etter passivhusstandard. 
Bygningene er samlet på 10 000 
m2 hvorav 5.485 m2 er universelt 

B
yggfellesskap er at man går 
sammen, ofte i en byggegrup-
pe1, for å utvikle flere leilig-
heter i en eller flere bygnin-
ger, med varierende grad av 
egeninnsats i selve byggingen. 

Ofte handler det om at man ønsker å selv de-
finere og utforme hvordan man vil bo. Det er 
vanlig med et sterkt fokus på delte løsninger 
og fellesskap.

Dette har blitt en populær måte å organisere 
urban boligutvikling på i europeiske storbyer. 
Mer enn hundre prosjekter utviklet av bygg-
fellesskap har blitt ferdigstilt de siste femten 
årene i Berlin, og i 2014 var en av seks nye 
boliger i byen selvorganisert i nabolag. Men 
det er ikke bare i Tyskland det skjer. La 
Borda, Codha, Lilac og Sargfabrik som ble 
presentert i forrige kapittel, sammen med 
den engelske modellen med nabotomtelag 
passer også inn her.

I tillegg til at deltakerne i slike prosjekter 
gjerne vil utforme sine egne boliger i et 
fellesskap, handler det om tilgang til bolig. 
Det er ofte ikke tradisjonelt vanskeligstilte 
som er fokus. Men innbyggere med vanlig 
inntekt. I mange europeiske storbyer er det 
vanskelig å komme inn på boligmarkedet for 
et bredere lag av befolkningen, enn de man 
vanligvis tenker på som vanskeligstilte. Dette 
er en utvikling vi også ser i Oslo.

Ved å kutte fortjenesten til utvikleren sparer 
byggfellesskapene gjerne mellom en tred-
jedel og en fjerdedel av kostnaden. Ofte er 
det dette som skal til for at det er mulig for 
personer med vanlig inntekt å få tilgang på 
en god bolig i det aktuelle området.

Flere av byggfellesskapene har likevel en 
tydelig sosial profil. I de største er det vanlig 
at en andel av boenhetene blir forbeholdt 
personer med lav inntekt, eller som på andre 
måter tilhører de gruppene man tradisjonelt 
forstår som vanskeligstilte på boligmarkedet.

1. Fra det tyske Baugruppen. Se for eksempel: The 
Urbanist, Category: Baugruppen 

2. spreefeld-berlin.de
3. Custom and selfbuild toolkit, Spreefeld 

Genossenschaft, Berlin
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utformede boliger med 350 m2 
fellesareal som gjesteleiligheter, 
treningsrom, fellesstue, musik-
krom og 980 m2 arbeidsplasser 
i tillegg til terrasser og andre 
fellesarealer.

Råbyggene ble bygget av en 
entreprenør på oppdrag fra bolig-
samvirket. Interiøret ble senere 
bygget og ferdigstilt av beboerne 
selv. Gruppen ønsket å etablere et 
mangfoldig og bærekraftig bolig-
område, med både rik og fattig, 
ung og gammel, samt en blanding 
av folk som ønsket å bo alene og 
de som ønsket en mer kollektiv 
livsstil. Gruppen ønsket også å 
bygge så kostnadseffektivt som 
mulig for å minimere beboernes 
boutgifter. Kvadratmeterprisen i 
prosjektet er rundt 18 000 norske 
kroner, mens den er tre ganger 
så stor i nabolagets kommersielt 
utviklede boligprosjekter.

Gruppen holdt kostnadene nede 
ved å utvikle et rasjonelt og mo-
dulært byggesystem. De har et ut-
valg standard bygningselementer 
som vinduer balkonger og dører. 
Beboerne gjør alt det innvendige 
arbeidet i egen leilighet. Prosjek-
tet er svært arealeffektivitet, og 
de har et effektivt system for 
fornybar energi for hele området.
 
Gruppen besluttet videre å 
gjøre uteområdene og elve-
bredden tilgjengelig for hele 
byen. Førsteetasjene i alle 
bygningene er i bruk som 
verksteder eller fellesrom 
for by og nabolag. De har 
også satt av fellesareal til det 
som de kaller mulighetsrom.

Bygger sammen med 
arkitekt i Hamburg

Boligområdet Neue Hamburger 
Terrassen4, som var en del av 
boligutstillingen IBA Hamburg, 
er et interessant eksempel der 
de fremtidige beboerne i en 
byggegruppe arrangerte og 
bedømte konkurransen om 
utformingen av uteområdene selv.

D
et ble avholdt 
en arkitektkon-
kurranse for 
området. Det var 
de framtidige 
beboerne selv 

som var jury for konkurransen, 
som ble vunnet av franske LAN 
Architects. De gikk deretter igang 
med en verkstedsprosess for å 

utforme sine egne leiligheter.

Ifølge arkitekten5 var dette en 
givende prosess for begge parter, 
men som led litt under mange-
len på et omforent rammeverk 
i begynnelsen. Noe som førte 
til kanskje litt større variasjon i 
materialer og utførelser enn nød-
vendig og dertil større kostnader.

Prosjektet var utviklet for å gjøre 
det mulig for folk med lav inn-
tekt å kjøpe bolig. Det er mulig 
å kjøpe halvparten av en bolig, 
mens en betaler leie for den 
resterende halvparten av boligen. 

Et antall leiligheter er tilgjenge-
lig utelukkende som leieboliger. 
De billigste leieboligene koster 
det samme som sosialboliger 
ellers i Berlin.

4. neue-hamburger-terrassen.de
5. Pollen 3, Arild Eriksen, Joakim Skajaa, et al., Eriksen 

Skajaa Arkitekter, 2016
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Bergensere laget selv-
byggergruppe på  
80-tallet

Nordås Selegrend Borettslag6 
er et hjemlig eksempel på det 
vi kan kalle en byggegruppe. 
Borettslaget ble planlagt og 
bygget tidlig på 80-tallet med 
et uttalt ønske om å skape 
et lokalsamfunn basert på 
lokaldemokrati og fellesskap.

D
e fremtidige beboerne i boligfeltet 
deltok i planleggingen fra tidlig fase 
i et prosjektrom i Bergen sentrum 
og deltok også til dels i byggingen. 
Idéen var at de skulle representere 
et menneskelig mangfold og at 

innbyggerne skulle bygge et fellesskap, ikke bare 
boliger.

Borettslaget består av 69 boenheter som alle er 
plassert langs en felles adkomstgate rundt et grøn-
tområde avsatt til parseller. I tillegg kommer en 
kombinert barnehage og grendehus samt kontorer 
for borettslaget og barnehagen.

Bolighusene var tegnet som et enkelt skall med 
rørtilkobling, og beboeren kunne selv planlegge 
hvordan det skulle se ut innvendig. Prosjektet er 
dessverre lite publisert og de finnes få tilgjengelige 
kilder utover en egenpublisert rapport en kan få tak 
i fra noen få biblioteker.

Tromsøværinger vant 
arkitektkonkurranse 
og dannet bofelleskap

Villa Holmboe i Tromsø 
et hjemlig eksempel på en 
byggegruppe. Utgangspunktet 
var at kommunen utlyste 
en arkitektkonkurranse for 
tomten. En beboergruppe vant 
konkurransen og gikk sammen 
om å danne et bofellesskap. 
Mye på samme måte som vi 
i dag ser i de populære tyske 
byggegruppene.

V
illa Holmboe består av 8 boliger og 
et fellesområde i midten kalt tår-
net, med felles spisested, kjøkken 
og oppholdsrom. Tårnet brukes 
også som familiebarnehage.

Villa Holmboe er organisert som 
seksjonerte selveierleiligheter med åtte private bo-
ligseksjoner, mens garasjene og tårnet eies av sam-
eiet. Boligene og fellesarealene ligger til sammen 
innenfor Husbankens maksimale arealgrensen. Noe 
som betyr at beboerne har mindre privat areal enn 
arealgrensen, men at dette oppveies av tilgang på 
fellesareal.

6. nordasgrenda.no
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Byøkologi i  
Hauskvartalet

I Oslo utviklet brukere av 
Hausmania kulturhus i 
samarbeid med Eriksen Skajaa 
Arkitekter et forprosjekt 
for Byøkologiske boliger 
i Hauskvartalet som ble 
finansiert av husbanken og 
presentert i 2015.

D
et ble opprettet 
en beboerrefe-
ransegruppe til 
medvirknings-
verksteder etter 
en åpen utlys-

ning på Hausmania. Deltakere i 
gruppen var både folk som var 
interessert i denne type spørs-
mål, og folk som ønsket å flytte 
til et slikt sted. Etter en serie 
verksteder over et halvt år, og 
mange diskusjoner om boform, 
bokvalitet, sosialt liv og mini-
mumsløsninger kom man frem 
til en plasseffektiv og i norske 
øyne, en radikal modell.7

Et eksisterende murhus i fire 
etasjer og et nybygg på en in-
filltomt fikk to etasjer med små 
familieleiligheter med eget hy-
belkjøkken men felles toalett, og 
to etasjer med kollektiver. Hver 

etasje har et felles oppholdsrom. 
I første etasje og kjeller er det 
eksempelvis felles kjøkken, 
spisesal, bade- og vaskeromsfa-
siliteter inkludert en hammam. 
Totalt, inkludert fellesarelaer, 
var det i gjennomsnitt tjuefem 
m2 boareal per beboer.

Hausmania i samarbeid med 
Anton B. Nilsen eiendom la inn 
bud da eiendommene skulle 
selges av Oslo kommune, men 
under forutsetning av at Oslo 
kommune kom til enighet 
med beboerne i det okkuperte 
bygget i Hausmannsgate 40. 
Dette førte til at prosjektet ble 
diskvalifisert. Tomtene ble solgt 
til eiendomsutviklingsselskapet 
Urbanium som er forpliktet til 
å realisere et boligprosjekt i 
henhold til reguleringsbestem-
melsene.

7. Byøkologiske boliger i Hauskvartalet, Kulturhuset Hausmania, Brukere av 
Hauskvartalet, Eriksen Skajaa Arkitekter AS, 2015

Et beboerstyrt  
massivhusprosjekt på 
Svartlamoen

Svartlamon er et nasjonalt 
eksempel på beboerstyrt 
områdeutvikling i samarbeid 
med offentlige myndigheter. 
Områdets første nybygg sto 
ferdig i 2005 i Strandveien 37. 
Den femetasjes bygården var 
på den tiden Norges høyeste 
trehus og var bygget med 
massivtreelementer. Bygningen 
hadde robuste yttervegger og 
mulighet for beboerne til å selv 
innrede og bygge innvendig.

B
ygget fikk stor 
oppmerksomhet og 
ble valgt ut som et 
av 40 europeiske 
prosjekter som 
ble presentert i 

forbindelse med Mies van der 
Rohe-prisen, også kalt EUs pris 
for samtidsarkitektur, i 2007. I 
2012 ble bygget presentert i en 
seksjon med sosial boligbygging 

som tema på arkitekturbienna-
len i Venezia av arkitektene 
Brendeland & Kristoffersen.8

Strandveien 37 var en pilot som 
banet vei for en bredere interes-
se for massivtre både nasjonalt 
og internasjonalt og det er i dag 
flere profilerte byggeprosjekt, 
der man bygger høyhus i mas-
sivtre. Se
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8. Arkitektnytt, Strandveien 37 til Venezia, Ingebjørg Semb, Cecilie Klem, 
24.08.2012
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T
idligere var det vanlig å gjøre 
egeninnsats på egen bolig. 
Selvbygging og dugnad har 
tradisjonelt vært en sentral del 
av boligutviklingen i Norge. 
Verdien av egeninnsats kan 

regnes som en form for egenkapital og inngå 
som en del av finansieringsplanen for grunn-
lån i Husbanken.

I moderne og urban boligutvikling har 
egeninnsats og selvbygging blitt mindre 
vanlig. Men som eksemplene viser er det fullt 
mulig å gjennomføre i småskala utvikling og 
byggfellesskap.

Egeninnsats kan være et tiltak for å oppnå 
gunstig leieavtale. Dette skjer på ulike måter 
i Oranssi og Allmennbolig+. Oranssi er et 
beboerstyrt boligprosjekt for ungdom og unge 
voksne, mens Allmennbolig+ er rimelige leie-
boliger som kommunen kan kreve av utbygger 
for å godkjenne nye utviklingsprosjekter..

I Tambourgården var det en annen tilnær-
minger med boliger rettet mot boligkjøpere. 
Her ble prisnivå holdt nede ved at kjøper 
hadde mulighet til å selv videreutvikle leilig-
heten etter kjøp. Selvaag eiendom leverte et 
betongvolum - i prinsippet i to etasjer - med 
et minimum av bad og kjøkken. Dette ga 
kjøperne mulighet til selv å bestemme om de 
ville beholde takhøyden, bygge hems eller en 
ekstra etasje.

Eksperimentboligene på Svartlamon framstår 
nærmest som et selvbyggerprosjekt. Deltakerne 
bygger i all hovedsak boligene selv, sammen 
med en byggfadder som faglig veileder. Men 
i motsetning til de fleste selvbyggerprosjekt, 
bygger de ikke egne boliger, men boliger de 
skal leie av boligstiftelsen i etterkant.

The Fab Pad er en annen tilnærming igjen 
der egeninnsats blir satt i sammenheng med 
arbeidstrening, boppfølging og følelsen av å ha 
et hjem i en leid bolig.

Eksperimentboligene 
på Svartlamoen

Eksperimentboligene på 
Svartlamon gir nasjonal og 
internasjonal oppmerksomhet. 
I samarbeid med Nøysom 
arkitekter bygger boligstiftelsen 
fem kompakte selvbygde 
rekkehus tilknyttet et felleshus. 
Arealet er på 5 x 60m2, totalt 
340m2 inkludert et 50m2 
felleshus. Byggekostnaden 
er beregnet til 3 millioner 
kroner totalt, noe som er 
oppsiktsvekkende lavt for fem 
boenheter fordelt på 340m2.

M
ye av byggin-
gen er basert 
på gjenbruk. 
Blant annet 
er et stort 
antall vin-

duer gjenbruk. De ble samlet 
inn samtidig som arbeidet på 
reisverket startet, og har vært 
trygt oppbevart i en container 
på tomta. Et av husene skal 
bruke et gammelt scenegulv 
som bordkledning innendørs, 
og fire av husene har bølge-
blikktak fra en gammel låve på 
Ranheim.9

9. Arkitektnytt, Sykt lykkelige selvbyggere?, Cecilie Klem, 18.11.2016

Arkitektene sier at de ønsket å 
utarbeide et robust og fleksibelt 
arkitektonisk rammeverk, som 
tillot de fremtidige beboerne 
å gjøre så mye som mulig av 
arbeidet selv med det de fikk tak 
i av materialer og komponenter. 

Ut fra et byøkologisk ståsted vil 
dette ikke bare spare ressurser, 
på grunn av den store mengden 
gjenbruk man kan basere seg på, 
men også bidra til å skape et mer 
tilpasningsdyktig, og dermed 
bærekraftig, boligmiljø. Ved å 

være deltakere i å utforme omgi-
velsene sin, oppstår tilknytning, 
ansvarsfølelse og evne til å tåle 
endring.10

Arkitektene vektlegger også 
reguleringen for området som 

10. eksperimentboliger.no

foto: Vigdis Haugtrø
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11. Leieboerforeningen, Selvbygging for leieboere, 12.04.2015

viktig for å realisere de kvalitete-
ne som de var ute etter.

“Siden tomta har en regule-
ring som åpner for eksperi-
mentell bygging, var det ikke 
vanskelig å få dispensasjon 
for energikrav på tomta. 
Grunnen til at vi vil benytte 
oss av dette, er at gjeldende 
energikrav er vanskelig foren-
lig med vår tilnærming, som 
går ut på å la ufaglærte gjøre 
mest mulig selv, og å tenke 
på energi- og ressursbruk 
i et kvalitativt perspektiv 
heller enn et kvantitativt. Vi 
vil derfor for eksempel prøve 
ut hamp- og linisolasjon som 
vi mener er mer bærekraftig 
i et helhetlig perspektiv enn 
stein- eller mineralull, selv 
om sistnevnte kan ha mer 
isolererende egenskaper, 
forteller Haakon Haanes til 
Leieboerforeningen.”11

Torfinn og Eldrid. foto: Vigdis Haugtrø
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Allmenbolig+

Oslo Kommune ser allerede på den danske 
modellen Allmenbolig+.12 Boligene er 
organiserte i egne lokale avdelinger som er 
knyttet til et ikke-kommersielt boligselskap. 
Boligselskapene bygger og forvalter de 
allmenne boligene. Selskapene samarbeider 
med kommunene, som har tilvisningsrett på 
en del av boligene. Andre boligsøkende må 
stå i kø, og for de mest populære boligene er 
det mange års ventetid.

B
oligselskapet 
oppfører en enkelt 
bolig med tekniske 
føringer, bad og 
et enkelt kjøkken,  
Beboeren kan da 

velge å enten å la den være slik 
den er, eller lage planløsning og 
bygge nye innervegger selv.

Leieboerne har tidsubegrensede 
leiekontrakter, og beboerdemo-
krati og medvirkning er lovfestet. 
Beboerne står også selv for ren-
hold og vedlikehold av eiendom-
mene. I Danmark har kommune-
ne mulighet til å kreve opp mot 
tjuefem prosent allmennboliger 
i nye boligområder. Et krav som 
har vært omdiskutert, men som 
også har bred politisk støtte.13

12. Arkitektnytt, Forbereder pilot for «allmennboliger», Cecilie Klem, 
13.10.2016

13. domea.dk, Ejendomsudvikler kritiserer opgør med “billig-bolig”-loven, 
24.09.2015 Anders W. Frederiksen

Svartlamon sett fra Dora. 
foto: Vigdis Haugtrø
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Husokkupanter blir  
ungdomsboligformidlere

Oranssi14 i Helsinki, Finland startet 
på begynnelsen av 90-tallet som en 
husokkupantbevegelse. I dag er det slutt på 
husokkupasjoner, og boligene tilbys i stedet 
til unge mennesker som har en lav inntekt 
og et akutt behov for en leilighet.

O
kkupasjonene 
av tomme og 
ofte vernever-
dige eldre hus 
varte vanligvis 
ikke lenge, 

men de gjorde det mulig for akti-
vistene å komme i forhandlings-
posisjon med myndighetene. Med 
et fokus på å etablere beboelige 
og bebodde husokkupasjoner, 
og et politisk miljø rundt dem, 
organiserte husokkupantene seg 
formelt i Oranssi. Grunntanken 
var å etablere et samarbeid med 
lokale myndigheter ofte uvillig 
til å forhandle med en gruppe 
ungdommer, men mer vennlig 
stilt til en organisasjon med et 
styre og et juridisk status.

I 1991 leide Oranssi noen bygnin-
ger fra byen for å administrere 
de nye boligene. De startet da 
med bare tre hus, men siden har 
antall boliger har vokst til 63 
leiligheter i 11 hus med rundt 

110-120 beboere.

I dag har organisasjonen sluttet 
med husokkupasjoner og nesten 
alle boligene har blitt kjøpt. 
Oranssi tilbyr boliger til unge 
mennesker som har en lav 
inntekt og et akutt behov for en 
leilighet. De nye beboerne må 
være under 25 år når de flytter 
inn, men de kan bo i huset så 
lenge de ønsker. Når det er ledige 
leiligheter, blir de nye leietaker-
ne valgt i husmøter. De fleste lei-
lighetene er likevel ganske små 
så folk har en tendens til å flytte 
ut etter å ha fått barn. Dette har 
ført til et alltid pågående genera-
sjonsskifte hvor eldre leietakere 
flytter ut og nye unge mennesker 
flytter inn.

De unge beboerne tar vare på 
bygningene og deltar i oppussin-
gen med veiledning av fagfolk. 
Strategien med at beboerne selv 
renoverer og et bevisst valg av 

14. oranssi.net/english

Kjøkkenet i en av leilighetene. 
foto: Oranssi
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noe lavere boligstandard enn det 
som er vanlig, gjør Oranssi istand 
til å pusse opp nye leiligheter 
med lavere utgifter enn andre 
små private aktører i boligmar-
kedet.

På boligsiden får Oranssi 
mesteparten av sine inntekter 
fra husleie betalt av beboerne, 
men de får også lån og tilskudd 
fra kommunen til å dekke store 
renoveringskostnader.

Rehabiliteringsprosjektene 
er ofte finansiert av det finske 
statseide spillemonopolet, 
museumsmyndighetene, Kultur- 
departementet og utdanningsde-
partementet.
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Fremtidige beboere fikk stor 
frihet i Jens Bjelkes gate

Selvaag forsøkte med en innovativ modell da 
de utviklet Tambourgården i Jens Bjelkes 
gate i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet 
hvor de solgte leiligheter med dobbel høyde, 
bad og vann og avløp til kjøkken15.

D
en fremtidige 
beboeren kunne 
da velge selv mel-
lom å beholde 
en ekstra stor 
takhøyde eller 

bygge flere rom eller hems. Dette 
arbeidet ble besørget av beboe-
ren selv. Det er også klubbhus, 
fellesterrasse og parseller inndelt 
i seksjoner på taket.

Prosjektet tok lang tid å gjen-
nomføre, med hele ti år fra 
planleggingen startet til bygget 
var ferdig. Utbygger uttaler at 
de opplevde mange motkrefter 
i byråkratiet på grunn av den 
spesielle utformingen. Selvaag 
Eiendom har patentsøkt konsep-
tet med å selge leiligheter som et 
åpent volum uten fast rominnde-
ling16.

15. Aftenposten, Lag din egen romløsning, Liss Hegge, 07.12.2006
16. Forfatterne bak studiet vet ikke om patentsøknaden ble innvilget, men 

mener det vil være uheldig dersom konseptet ikke kan utforskes videre av 
andre aktører. Forfatterne kjenner heller ikke til at Selvaag, eller andre har 
videreført konseptet i Norge

Dyrking.  
foto: Anu Brask

foto: Aini Väätti
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Ungdom blir herrer i egne 
hjem i Skottland

Hvordan man bor er viktig. Gjennom 
innredning og opplevelsen av å ha et hjem 
og ikke bare et midlertidig husvære har 
The Fab Pad hjulpet ungdom til utdanning, 
arbeid og bedre liv.17

T
he Fab Pad jobber 
med ungdom 
mellom 16 og 25 år 
som har opplevd 
hjemløshet eller 
står i fare for å 

miste boligen sin. Det ble startet 
i 1998 som et innovativt bolig-
program for den mest sårbare 
ungdommen i Glasgow. Det er i 
dag et landsomfattende program.

Ungdom som skal flytte inn i 
en ny bolig deltar på et ukentlig 
verksted der de selv lager ting 
til boligen sin. Hovedfokuset til 
The Fab Pad er å tilby deltakerne 
mulighet til å jobbe tett sammen 
med en interiørdesigner for å 
utvikle ideer og tilegne seg nød-

vendige egenskaper for å gjøre 
boligen om til et hjem. Ved at 
beboeren selv har bestemt hvor-
dan boligen skal innredes og selv 
har laget en del av innredningen, 
får beboeren en sterk og stolt 
tilknytning til hjemmet.

Senere får leietakerne støtte til å 
komme seg tilbake til utdanning, 
arbeidsmarked eller frivillig 
arbeid og til å bygge nye sosiale 
nettverk.

En rapport som studerer effekt i 
dette prosjektet viser at delta-
kerne fikk høyere selvtillit og 
-anseelse, en mer stabil økonomi 
og livsstil, og bedre psykisk og 
mental helse etter å ha deltatt. Se
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17. Understanding Glasgow, Fab Pad
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Norge kan det synes som om det tilrettelegges 
for egeninnsats og selvbygging hovedsakelig i 
kommuner som sliter med at ungdom flytter 
ut. Det er gjort en rekke spennende norske 
prosjekter der deltakelse og egeninnsats skal 
gjøre det lettere for ungdom og førstegangse-

tablerere å komme inn på boligmarkedet. En del av 
disse er presentert i rapport “Små, robuste, rimelige 
bustader” av Husbanken avdeling vest18.

I Oslo har “Selvbyggerprosjektet for unge gjengan-

gere” kombinert individuell arbeidstrening med 
tilgang til egen bolig. Noe som styrker opplevelsen 
av eierskap til boligen.

Selv om prosjektene ofte er evaluert positivt, er 
de fleste, utenom etablererboligene i Stavanger 
avsluttet. Erfaringene er likevel verdt å ta med seg 
videre i det boligsosiale arbeidet. Selvbygging og 
egeninnsats er virkemiddel som gjør det mulig å 
kombinere tilgang til bolig med arbeidstrening og 
bomiljø.

Sjølvbyggjarprosjektet for  
ungdom i Meland kommune

Meland er en kyst og øykommune litt nord 
for Bergen i Hordaland med litt under 8000 
beboere. Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom 
i Meland kommune var et kommunalt 
tidsavgrenset boligpolitisk prosjekt fra 2003-
2008. Det var også et nasjonalt pilotprosjekt 
med mandat fra Husbanken for å finne 
nye måter å inkludere vanskeligstilte 
målgrupper på boligmarkedet.19

S
elvbyggerprosjek-
tet består av 17 
små eneboliger. 
Prosjektet startet 
i 2003 og målset-
tingen var å bruke 

bolig som middel til rehabilite-

ring og integrering. Deltakerne 
i prosjektet bygde prefabrikerte 
moduler og satt husene sammen 
selv under faglig profesjonell vei-
ledning. Gjennom dette fikk de 
arbeidstrening og mulighet til å 
få fagbrev eller kompetansebevis.

Selvbygging skulle bidra til 
mestring, læring, samarbeid, 
utdanning og deltagelse. Kom-
munen jobbet mye med å sette 
sammen et godt nabolag. Av fire 
selvbyggere i en boliggruppe 
kunne bare en være rusmis-

18. Små, robuste, rimelige bustader - Oppsummering erfaringsseminar 
Husbanken Region Vest, Bergen 26. mars 2008

19. Husbanken, Sjølvbyggjarprosjektet i Meland kommune



122 123122 123del 2 — DELTAKELSE del 2 — DELTAKELSE

bruker. De andre deltakerne 
var andre typer vanskeligstilt 
ungdom. Man benyttet seg av 
sosialantropologer og sam-
funnsvitere i prosessen for å 
danne grunnlag for gode nabo-
relasjoner.

Selvbyggerprosjektet reduserte 
byggekostnadene med 30 - 50 
prosent. Selvbyggerne fikk for-
kjøpsrett på huset til selvkost i 
de første sju årene etter at det var 
ferdig. Prosjektrapporten viser 

til svært gode 
resultater der 
alle målene for 
prosjektet ble 
nådd.20

Husstander 
som har rus/
kriminalitet og/eller psykiske ut-
fordringer har like lav frafallspro-
sent som husstander med kun 
økonomiske utfordringer. De har 
beregnet en samfunnsøkonomisk 
besparelse på 200 millioner kro-

ner i løpet av en fem års periode. 
Den kommunale tjenestemenyen 
har også blitt bredere og er bedre 
koordinert, og prosjektet har 
mottatt to nasjonale priser for 
sitt arbeid.
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Måloppnåelse antall bygde hus 142%
Deltakere som har etablert seg i bolig 90%
Reduksjon i bruk av sosialhjelp 80%
Kostnadsreduksjon – fengsel og rusinstitusjoner 87%
Reduksjon vinnings- og narkotikarelatert kriminalitet 97%*

Beregnet samfunnsøkonomisk besparelse 200 mill.†

 *6 deltakere, † 5-årsperiode

Loddtrekning om rimelige  
selvbyggerboliger i Stavanger

Stavanger kommune har hatt en ordning 
siden 1952 med selvbyggerboliger der 
innbyggere fra kommunen som ikke har eid 
bolig før har kunnet delta i en loddtrekning 
om rimelig selvbyggerbolig. De rimelige 
boligene ble muliggjort ved at kommunen 
skaffet tomt og sto for prosjekteringen av 
boligene, mens de fremtidige beboerne bidro 
med en fastsatt del egeninnsats, mest mure- 
og malearbeid.

D
e som deltok i 
arbeidet på et 
felt visste at de 
skulle få bolig på 
feltet, men ikke 
hvilken, før dug-

nadsarbeidet var ferdig.21 I løpet 

av perioden ordningen har ek-
sistert har det blitt bygd 2000 
boliger som en del av denne 
ordningen.  Det har i hovedsak 
vært eneboliger men etterhvert 
også en del rekkehus. På grunn 
av få tilgjengelige tomter og krav 

om fortetting har de endret ord-
ningen. I dag har selvbyggerboli-
ger blitt til etablererboliger.

Som med selvbyggerboligene er 
dette en ordning der innbyggere 
som ikke har eid bolig før, kan 
få anledning til å skaffe seg sin 
første selveide bolig til en lavere 
pris enn markedspris. Til forskjell 
fra selvbyggerboligene er det nå 
leiligheter i lavblokk eller blokk 
og ikke eneboliger eller rekkehus.

Etablererboliger bygger på 
samme konsept som den tidligere 
selvbyggerordningen, altså at 
etablereren utfører noe egeninn-
sats. Forskjellig fra selvbyggerord-
ningen er at det ikke legges opp 
til egeninnsats før ferdigattest 
foreligger og boligen er overdratt 
til kjøper.22

Det er en rekke kriterier og vil-
kår for etablererordningen:23 

 + Hverken søker eller medsø-
ker kan eie eller ha tidligere 
eid fast eiendom i Norge 
eller i utlandet. 

20. Rapport fra Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i 
Meland kommune 2004-2008, Meland kommune, 
2009

21. Stavanger Boligbygg KF, Historien bak 
etablererordningen, Sindre A. Ånderå, 29.06.2015

22. Stavanger Boligbygg KF, Etablererboliger, Sindre A. 
Ånderå, 29.06.2015

23. Stavanger Boligbygg KF, Hvem kan søke?, Sindre A. 
Ånderå, 29.06.2015

24. Prosjektet var et samarbeid mellom Kriminalomsor-
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 + De skal ikke ha fått tildelt 
selvbyggertomt eller etable-
rer bolig i Stavanger kom-
mune tidligere og må ha 
bodd, studert eller arbeidet 
minimum 5 år i Stavanger 
kommune. 

 + Søker og medsøker ikke har 
inntekt eller egenkapital 
som overstiger de til enhver 
tids fastsatte grenser. Disse 
grensene fastsettes av kom-
munestyret i forbindelse 
med at det enkelte etable-
rerboligprosjektet godkjen-
nes. 

 + Det er også en forutsetning 
for å delta at søker er øko-
nomisk i stand til å gjen-
nomføre prosjektet.

Tildelingen av boligene skjer 
ved loddtrekning og i henhold 
til en fordeling mellom søkere 
med og uten barn. Kommunen 
har en tinglyst rett til å kjøpe 
tilbake en etablererbolig ved 
ønske om videresalg i løpet av 
de 5 første årene etter at boligen 
er overdratt.

Stavanger kommune bygger 
boligen til ferdigattesten er inn-
vilget. Boligen blir overdratt til 
kjøperen med våtromsbelegg på 
bad og i andre våtrom, og ferdig 
montert kjøkken. Boligen leve-
res med ferdigattest, men kjø-
peren må selv utføre arbeidene 
med belegg eller parkett på gulv, 
malingsarbeider og belistning. 
Et felt med etablererboliger or-
ganiseres som borettslag knyttet 
til et av boligbyggelagene.

Unge fengselsfugler bygger selv

Selvbyggerprosjektet var et forsøksprosjekt 
hvor unge gjengangere i fengsel pusset 
opp kommunale leiligheter i siste del av 
soningen og flyttet inn i dem ved løslatelse24.  
Gjennom egeninnsats med oppussing av sin 
framtidige bolig fikk de både arbeidserfaring 
i håndverksfag og muligheten til å skaffe seg 
og sette preg på egen bolig.

B
oligbygg fant fram 
boliger med størst 
mulig oppussings-
behov og stilte 
disse til disposisjon. 
Deltakerne måtte ha 

vedtak om å få kommunal bolig 
ved løslatelse. Det ble så utlyst 
en stilling som arbeidsleder. Ar-
beidslederen var en blanding av 
byggfadder og miljøarbeider.

Gruppen pusset opp de mest 
slitte leilighetene for å oppleve 
mestring gjennom at resultatet 
ga den størst mulige kontrasten 
fra utgangspunktet. I tillegg 
bidro dette til at det ble mulig at 
husleien ble redusert med 35%. I 
tillegg kom utgifter til oppgaver 
som var utenfor en selvbyggers 
kompetanse, slik som elektriker 
og rørlegger. Til dette arbeidet 
ble Boligbyggs egne håndverkere 
benyttet. I tillegg kom lønn til ar-
beidslederen. Det ble beregnet ca 
1,5 stilling ledere til 5 deltakere 
på 5 leiligheter i 6 måneder.

For Boligbygg var dette god 
ressursbruk da de ellers hadde 
risikert at de mest slitte boligene 
ble stående tomme over lengre 
tid i påvente av økonomi til 
oppussingen.

NIBR sin rapport Tilbakeføring 
av straffedømte25 sier: 

“Prosjektet må sies å være 
vellykket da det hjelper en gruppe 
mennesker som ellers stiller langt 
bak i boligkøen. I tillegg til å 
skaffe den enkelte bolig bidrar 
prosjektet også til at vedkom-
mende får erfaring, kompetanse 
og innhold i en eventuell cv. 
Deltakerne sosialiseres positivt 
gjennom å arbeide sammen i en 
gruppe, og de blir gradvis vant 
til arbeidslivet med de rutiner 
det innebærer. Prosjektet er også 
positivt for Boligbygg som redu-
serer antall leiligheter som ellers 
kan bli stående ubebodd i lange 
perioder.”

gen, Husbanken, Boligbygg, Nav Oslo Fengsel og byde-
lene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo. Det ble satt 
opp en arbeidsgruppe med deltakere fra; Nav arbeids-
rådgivning Bydel Grünerløkka, Oslo fengsel, Boligbygg 
Oslo KF, Oslo Friomsorgskontor, Kriminalomsorgen 
Region øst, Bydel St.Hanshaugen, Bydel St.Hanshau-

gen, Storbyavdelingen. Arbeidsgruppen hadde møter 
hver 14 dag i den første delen av prosjektperioden og 
hver måned i den siste delen av perioden. Husbanken, 
Selvbyggerprosjektet, 2009

25. Tilbakeføring av straffedømte - En kommentert biblio-
graf, Evelyn Dyb og Katja Johannessen, NIBR, 2011
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eltakelse er ikke 
nødvendigvis 
noe som kun kan 
brukes i egen 
bolig. I områ-
deutvikling har 

det vært vellykkede forsøk med 
å la lokale arbeidsledige delta 
gjennom arbeidstrening.

Både i det svenske  Boende-
byggarna  og det danske  Byg 

dem opp  knytter de utvikling 
av levekårsutsatte boområder 
med arbeidstrening for loka-
le beboere. Deltakerne får på 
denne måten styrket individuelle 
jobbmuligheter, samtidig som de 
utvikler eierskap til, og stolthet 
over, utviklingen i området sitt. 
Dette er viktige bidrag for å 
styrke den sosiale bærekraften i 
nærmiljøet.

Danske arbeidsledige bygger og 
rehabiliterer egne nabolag

Arbeidsledige beboere i utsatte områder skal 
selv ta del i rehabilitering og bygging i sitt 
nærmiljø, er målet i den danske rapporten 
Byg Dem Op. På den måten skal de få både 
arbeidstrening, nye jobber og stolthet over å 
bidra til forbedringer i nabolaget.

V
isjonen for 
“Byg dem op” 
handler om å 
myndiggjøre 
arbeidsledige 
gjennom del-

takelse i byutvikling i utsatte 
boligområder. Deltakerne 
tilegner seg kompetanse som 
bedrer deres sjanser i arbeids-
markedet. Og de utvikler seg 
både menneskelig og faglig.

Lokalområdet blir tryggere, når 

personer sysselsettes. På samme 
måte som fellesskapet mellom 
beboere som ikke kjente hver-
andre fra før styrkes ved at de 
jobber sammen.

Bygg- og anleggsbransjen som 
i fremtiden vil mangle arbeids-
kraft, får tilgang til personer 
med relevant arbeidserfaring. Og 
samfunnet sparer store summer 
for hver innbygger som beveger 
seg fra kanten av samfunnet og 
inn på arbeidsmarkedet.
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Ö
rebrobostader 
AB er Örebro 
i Sverige sitt 
kommunale 
boligforetak. 
Det er et rela-

tivt stort foretak som med sine 
23.000 leiligheter forvalter om-
trent dobbelt så mange boliger 
som Boligbygg.

Vivalla er en bydel med 2 600 
leiligheter og ca 7 000 beboere. 
Det er rundt seksti nasjonalite-
ter i området og 75 prosent av 
beboerne har et annet morsmål 
enn svensk. Bydelen er preget av 
store levekårsutfordringer som 
høy arbeidsledighet og kriminali-
tet. Politiet i Sverige lister Vivalla 
som et særskilt utsatt område i 
sin rapport “Utsatta områden - 
sociala risker, kollektiv förmåga 

och oönskade händelser” fra 
2015.26

I 2012 startet Örebrobostader 
planleggingen av utviklingen av 
tre kvartal i Vivalla. 
Örebrobostader ønsket å ta 
et større sosialt ansvar for 
områdeutviklingen i Vivalla. 
De tok derfor initativ til et 
arbeidsmarkedstiltak som de 
kalte Boendebyggarna, eller 
Boligbyggerne. Kriteriene 
var at man skulle bo i Vival-
la og være jobbsøker. De la 
inn krav i utlysningen om 
at entreprenøren som del av 
oppdraget skulle være med å 
utvikle og inkludere bolig-
byggerprosjektet. I tillegg 
skulle også underentrepre-
nører skulle delta.27 Utgangs-
punktet var at de ville at de 

Metoden modellen skisserer 
består av tre trinn:

 + Det skapes et nettverk av 
byggherrer og myndigheter 
som deler en visjon om å 
gjøre en samfunnsinnsats.

 + Deretter gis deltakerne 

muligheten til en stegvis 
modningsprosess hvor de 
får mindre oppgaver med 
lav vanskelighetsgrad. Det 
må skapes et tillitsfullt 
samarbeid mellom beboeren 
i arbeidstrening og entrepre-

nørene.
 + I det tredje trinnet inngås 

en skriftlig avtale om en 
konkret byggeoppgave. 
Dette kan enten være hele 
byggeoppgaven eller mindre 
arbeider.

Levekårsutsatte boligbyggere i 
Sverige

En svensk kommune ville at de jobb-
mulighetene som kommer med store 
utviklingsoppdrag skulle komme 
lokalbefolkningen til gode.

jobb-mulighetene som kom-
mer med store utviklingsopp-
drag skulle komme lokalbe-
folkningen til gode.28

Skanska Sverige vant konkur-
ransen med et svært ambisiøst 
opplegg for hvordan de skulle 
gjennomføre boligbyggerne. I 
tillegg til Örebrobostader og Skan-
ska, har den lokale arbeidsformid-
lingen og Fagforbundet Byggnads 
vært med på å utvikle prosjektet.

Entreprenøren lager stillingsbe-
skrivelser rettet mot arbeidsmar-
kedstiltak. Disse blir så koblet med 
lokale arbeidstakere av den lokale 
arbeidsformidlingen. Aktuelle 
kandidater blir deretter tatt inn til 
felles samtale med arbeidssøker, 
arbeidsformidlingen og entrepre-
nør eller underentreprenør.

Alle som blir tatt inn i prosjek-
tet får sin egen kontaktperson 
i form av en mentor. Målet for 
arbeidssøkeren er at han/hun 
skal få vise fram sine ferdigheter 
og personlige egenskaper, skaffe 
seg et kontaktnett, få arbeidser-
faring og bli motivert til skaffe 
eller oppdatere utdanning.

Målet var at 50 - 80 personer 
skulle delta i prosjektet over 4 
år og allerede halvveis i prosjek-
tet var målet om 50 personer i 
praksis oppnådd. Og 41% av disse, 
23 boligbyggere hadde gått fra 
praksis til ansettelse hos Skan-
ska eller en underentreprenør. 
Arbeidsoppgavene har ikke bare 
vært på byggeplass, men også på 
kontor og i andre stillinger.

26. Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser, 
Polisen, Nationella operativa avdelningen, 2015

27. ÖrebroBostäder AB, Boendebyggarna - Satsningen som tar tillvara Vivallas energi
28. European responsible housing awards - 2016 handbook, Housing Europe, 

2016
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eltakelse kan 
skje på mange 
måter og på 
mange nivåer. 
Dette kapittelet 
har vist et bredt 

spekter. I byggfelleskap går inn-
byggere sammen og tar initiativ 
til utvikling av egne boliger. I 
andre eksempler er deltakelse et 
tiltak for å senke kostnadene og 
på den måten gjøre boligene til-
gjengelig for beboere som ellers 
ikke ville hatt råd. Det er en del 
erfaring i norske kommuner med 
selvbygging og deltakelse som 

virkemiddel for å gi ungdom, 
førstegangsetablerere og gjengan-
gere i fengsel, tilgang på bolig.

Alle modellene for deltakelse er 
relevante for bydelens arbeid 
med å gi vanskeligstilte tilgang 
til bolig, og ta vare på og utvikle 
et blandet bomiljø med sosial 
bærekraft. Kapittelet har også 
sett på deltakelse som lokal 
arbeidstrening for å styrke den 
sosiale bærekraften i levekårsut-
satte boområder. Dette er verdi-
fulle og relevante erfaringer i et 
perspektiv for områdeløft.

Opplevd eierskap

Felles for alle former for deltakelse er at det 
gir deltakerne et opplevd eierskap. Dette er 
naturlig for de deltakerne som jobber på egen 
bolig. Da man ikke bare jobber for et opplevd 
eierskap, men for et faktisk eierskap. 

D
et er likevel 
grunn til å tro 
at man gjennom 
deltakelse får et 
annet forhold til 
boligen sin, og 

det å eie, enn dersom man for 
eksempel kun får økonomisk 
støtte til å flytte inn i en nøkkel-
ferdig bolig.

Allmennbolig + og selvbyggerbo-
ligene på Svartlamon viser at det 
også er mulig å få denne opplevel-
sen av eierskap gjennom delta-
kelse, selv om deltakerne kun får 
tilgang til å leie boligen. En forut-
setning for dette er nok at man får 

en langsiktig sikkerhet gjennom 
tidsubestemte kontrakter.

Arbeidstrening

Også eksemplene med ar-
beidstrening handler om opplevd 
eierskap. Men her er det ikke 
snakk om egen bolig, men om 
opplevd eierskap til et nabolag 
og nærområde. Ved at lokale 
beboere som ønsker å komme 
inn på arbeidsmarkedet, får 
arbeidspraksis ved å delta i utvik-
lingen av nabolaget, styrkes den 
sosiale bærekraften i nærmiljøet. 
I tillegg til de fordelene som 
arbeidspraksisen gir i seg selv.
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Byggfellesskap

Tøyen og Grønand er svært tett bebygde 
områder. Det er et tydelig press fra 
kommersielle utviklere som ønsker en 
ytterligere fortetting. For at flere beboere 
skal få muligheten til å bli boende, og 
komme seg inn på boligmarkedet, må 
boligutviklingen svare til det lokale 
boligbehovet, og ikke kun til kommersiell 
interesse.

B
yggfellesskap kan 
være en måte å 
fortette på som 
ivaretar det lokale 
boligbehovet. Dette 
kan gjøres ved at 

kommunen enten tilgjengelig-
gjør egen tomt, eller hjelper til å 
skaffe tomt ved strategisk tomte-
kjøp. Kommunen kan også tilret-
telegge for at byggfellesskap kan 
kjøpe tomt gjennom tilskudd, lån 
eller kommunale garantier.

På denne måten kan det bli 
mulig for personer som har egen-
kapital til bolig, men som ikke 
er tilstrekkelig til å kjøpe bolig i 
de aktuelle områdene, å utvikle 
egne boliger i fellesskap med 
andre i samme situasjon. Ved å 
gi subsidiert, eller gratis, tilgang 
på tomt, kan byggfellesskap 
også inkludere vanskeligstilte på 
boligmarkedet uten egenkapital, 
og med liten inntekt.

Byggfellesskap som modell for 

boligutvikling er relevante både 
for utviklingen på Tøyen og andre 
sentrale deler av bydelen med et 
stort press på boligmarkdet, men 
også i områder som Hovinbyen og 
andre steder som ikke oppleves 
som tilstrekkelig attraktive for 
utviklere til å gå i gang med.

Ved slike prosjekter bør det også 
sikres at en del av boligene går til 
personer uten egenkapital, eller 
som på andre måter er vanskelig-
stilte på boligmarkedet. Dersom 
dette balanseres på en god måte, 
vil det styrke den sosiale bære-
kraften ved at det utvikles et 
blandet bomiljø og fellesskap for 
personer med ulike økonomiske 
forutsetninger.

I Hovinbyen kan en kombinasjon 
av innovativ bruk av reguleringer 
og tilgjengeliggjøring av tom-
ter skape en utvikling av gode 
boliger og nabolag, i forkant av 
at områdene blir tilstrekkelig at-
traktiv for kommersiell utvikling.
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Oppsummering

Modellene for deltakelse er både 
relevante for bydelens arbeid 
med å gi vanskeligstilte tilgang 
til bolig, og for å utvikle og ta 
vare på et blandet bomiljø med 
sosial bærekraft. 

E
geninnsats er en 
måte å etablere et 
opplevd eiersskap i 
leide boliger. Dette 
vil være vanskelig 
å motivere til i 

kortsiktige leiekontrakter og 
er derfor avhengig av langsik-
tige kontrakter eller leie til eie 
modeller. Denne type deltakelse 
vil også kunne være kostnads-
besparende noe som igjen kan 
reflekteres i husleie, og påvirke 
kostnad i leie til eie.

Arbeidstrening for lokale 
arbeidssøkende beboere for å 
styrke den sosiale bærekraften 

i levekårsutsatte boområder er 
også verdifulle erfaringer for et 
områdeløft. 

Også tilrettelegging for ulike 
former for byggfellesskap kan 
bidra til å utvikle boliger som 
møter det lokale boligbehovet, 
for folk med ulikt inntektsnivå.

Deltakelse i boligutvikling kan 
dersom det tilrettelegges for det, 
spille en viktig rolle for den sosia-
le bærekraften i sentrale områder 
av bydelen, samtidig som det kan 
være en motor for utvikling i de 
deler av bydelen som i dag ikke 
oppleves som attraktive nok.

Boformer
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I 
Norge og Oslo i dag er den vanligste bofor-
men å ha en fullverdig bolig med alle funk-
sjoner, om man bor alene, i par eller som en 
kjernefamilie. Deling av leilighet i bokollek-
tiv er noe man gjerne gjør i en begrenset pe-
riode i studietiden og like etter. Andre sosiale 

boformer er for spesielt interesserte. Det blir tatt 
for gitt at dagens situasjon er den eneste løsningen 
og at det kommer til å fortsette å være slik. Men 
sett i et historisk og globalt perspektiv er den priva-
te lukkede boligen unntaket, og ikke regelen. Det er 
ikke mange år siden eget toalett var luksus forunt 
de få, eller man bodde sammen med sine aldrende 
foreldre i en generasjonsbolig.

Dette kapittelet viser andre måter å organisere bolig 
i fellesskap på. Det er en stor variasjon fra det man 
tradisjonelt forstår som bokollektiv som i  Islington 
Park Street Community , via  The Collective Oak  
som kombinerer tettheten til studenthybelen med 
komforten til et hotell,   til Hunziker Areal,  som 
er et helt område som utvikles med fokus på sosial 
bærekraft og fellesskapsløsninger. Det beskrives 
også ulike former for bofellesskap som kombinerer 
de sosiale behovene til eldre og flyktninger med 
boligbehovet til studenter og andre unge voksne,

Fellestrekk er at boligene har felles løsninger og 
arealer som man deler. Dette er en måte å tenke 
fortetting, det kan gjøre boligen rimeligere både 
i utvikling og i bruk, det har positive klima og 
miljøegenskaper, og det kan forebygge og motvirke 
ensomhet og andre sosiale utfordringer.

I flere av eksemplene har de fremtidige beboerne 
tar del i planleggingen av fellesskapsløsningene. 
Dette sikrer at modeller for felleskap blir planlagt 
mest mulig hensiktsmessig i forhold til bruk og 
antatt beboersammensetning.
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PD
et man ofte tenker på som bofelles-
skap er kollektivet. Dette er en tett 
felleshusholdning på frivillig basis, 
med private soverom. Mens alle øv-
rige arealer som oppholdsrom, bad 
og kjøkken er felles. Kollektivene 

kan ha økonomisk fellesskap i større eller mindre 
grad.

Det er imidlertid mange andre måter å organisere 
bofellesskap på. I Hus A i Hunziker Areal har de ut-
viklet det de kaller for klyngehus med klyngeleilig-
heter. Dette er leiligheter som har soverom, toalett, 
bad, og oppholdsrom med et lite tekjøkken. I tillegg 
deler fem til sju leiligheter et stort felleskjøkken og 
oppholdsrom.

Også engelske the Collective Oak og FIsh Island 
VIllage utvider forståelsen av hva bofellesskap kan 
være. Modellene er ulike men har det til felles at 
de retter seg mot mennesker med en urban livsstil, 
gjerne i kreative næringer. Dette er ikke de man tra-
disjonelt tenker på som vanskeligstilte på boligmar-
kedet, men likevel en gruppe som har problemer 
med å komme inn på det ordinære boligmarkedet 
i London. Dette er bofellesskap som legger til rette 
for profesjonelt fellesskap gjennom arbeidsstasjo-
ner, seminarrom, og sosialt fellesskap med spiseste-
der, kino og andre møteplasser.

Vindmøllebakken er et innovativt norsk byggepro-
sjekt som prøver ut ulike former for fellesskapsløs-
ninger. Prosjektet er mere et miljø- og klimapro-
sjekt, enn et prosjekt for sosial bærekraft. Prosjektet 
utvider rommet mellom det private og fellesskap i 
boform i en ellers tradisjonell boligutvikling.

Mikrohus er en annen form for fellesskap. Her er 
det private arealet minimalisert til et lite hus. Ofte 
så lite som ti kvadratmeter og med kun et rom. Alle 
andre funksjoner som bad, kjøkken og oppholds-
rom er felles, for eksempel i et lite felleshus.

Det er stor variasjon i hvordan man kan organisere 
bofellesskap. Og alle de ulike modellene tilbyr, om 
enn med ulik vekt, spennende perspektiver på hvor-
dan boform er relevant for tetthet, miljø, klima, 
sosial bærekraft og tilgang på bolig.

Zurich og Oslo: Like byer, 
ulike boligmarkeder

Zurich er en by som kan ligne 
på Oslo på mange måter.1 
Byene er på omtrent samme 
størrelse, og opplever stor 
vekst med tilhørende press på 
boligmarkedet.

I 
motsetning til Oslo har 
Zurich en lang histo-
rie med et mangfold 
av ikke-kommersielle 
boligsamvirker. I 2007 
markerte Zurich 100 

års jubileum for samarbeid 
med boligsamvirkene. I den 
forbindelse utlyste de en 
idekonkurranse for å utvikle 
et tradisjonelt byområde, 
og transformere et gammelt 
industriområde. Konkurransen 
førte til at rundt 50 bolig-
samvirker gikk sammen for å 
etablere Mehr als Wohnen, som 
direkte oversatt blir, Mer enn 
å bo.2

Mehr als Wohnen er en platt-
form for å gjennomføre boligpro-
sjekt som er større enn hva hvert 
enkelt samvirke kan klare hver 
for seg. Det er gjennom deling 
av kunnskap og erfaringer også 
en plattform for innovasjon og 
læring. De ønsker å ta erfaringen 

1. Bybloggen, Når byene gror ut av sitt gode skinn – 
byvekst i Zürich og Oslo, Gro Sandkjær Hanssen, 
13.03.2017

2. mehralswohnen.ch
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fra 100 år med boligsamvirker 
og skalere dette opp for å utvikle 
hele nabolag. Hunziker Areal 
området er det første prosjektet 
utviklet av Mehr als Wohnen i 
henhold til disse prinsippene.

Prosjektet består av 13 bygg 
med 400 boliger og 1200 be-
boere. Det er stor variasjon i 
type boliger med ulik størrelse, 
funksjon i private arealer, og 
grad av fellesskap. Ti prosent av 
leilighetene er fordelt til ideelle 
organisasjoner, blant annet et 
barnehjem. På denne måten får 
de en blanding av beboere, og 
prosjektet rommer alt fra nylig 
bosatte flyktninger og personer 
med lav inntekt til tradisjonell 
middelklasse.

De 13 byggene er plassert utover 
området med åpne områder, par-
ker og gangveier mellom dem. 
Grunnplanet i bygningene er for-
beholdt arbeidsplasser, butikker 
og fellesarealer for nabolaget. På 
denne måten får området en vari-
ert, aktiv og levende karakter.

Et spennende prosjekt for 
utprøving av nye boformer som 
har fått mye oppmerksomhet er 
Hus A som de kaller for et klyn-
gehus med klyngeleiligheter3. 
Konseptet går ut på at fem til sju 
leiligheter deler et romslig felles 
kjøkken og oppholdsrom. Hver 
enkelt leilighet har kun soverom, 
bad og et lite oppholdsrom med 
tekjøkken.

Utviklingen er gjort gjennom 
grundige medvirkningsprosesser 
som har involvert fremtidige 
beboere. Området er et bilfritt 

og grønt sted med gode kli-
maegenskaper. Zurich har et 
program som heter 2000 watt 
samfunnet.4 To tusen watt er 
det globale gjennomsnittet for 
strømforbruk. Det gjennomsnitt-
lige forbruket i Sveits er på seks 
tusen watt. Zurich har derfor satt 
en målsetning om å redusere 
strømforbruket til to tusen watt 
per innbygger innen 2050. En del 
av målsetningen er at dette skal 
skje uten å redusere livskvalite-
ten. Hunziker Areal er en arena 
for forsøk med bolig med lavt 
karbonforbruk, og det største 
nabolaget som oppfyller målset-
ningen om to tusen watt,

Utviklingen er finansiert av de 
tilknyttede boligsamvirkene, 
lån fra Zurich, nasjonale fond 
for boligsamvirker og ordinære 
banklån. Totale kostnader var på 
195 millioner sveitsiske franc, 
omtrent 1.5 milliarder norske 
kroner. Lånene tilbakebetales i 
all hovedsak gjennom husleien. 
Husleien skal også dekke løpende 
vedlikehold og gå inn i et fond 
for nye investeringer og infra-
struktur. Gjennomsnittlig husleie 
er på mellom sytti og åtti prosent 
av gjengs leie.

Mehr als Wohnen har laget en 
app for å presentere prosjektet.5 
I området presenterer appen 
bygningene rundt med bilder, en 
kort beskrivelse og planer. Det er 
også en tekst som forklarer mas-
terplan for prosjektet og strate-
gien som ligger til grunn for den 
urbane planleggingen. På denne 
måten blir prosjektet og ideen 
bak, gjort lett tilgjengelig for 
beboere, besøkende, og fagmiljø.

3. Wienerberger Winner Spezial Price: Cluster House, Switzerland
4. On the way to the 2000-watt society Zurich’s path to sustainable energy 

use, Bettina Volland, City of Zurich Office for Environmental and Health 
Protection Zurich (UGZ), 2011

5. Itunes, Hunziker-Areal

Hunzikerfest 
2016.  

foto: Lucas 
Ziegler
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Fellesmåltidet som hjerte i 
stort og variert bokollektiv

Islington Park Street Community ble 
etablert i 1976 av Patchwork.6 Dette var 
en liten boligsammenslutning som hadde 
som formål å tilby boliger for enslige 
mennesker med lav inntekt, som ønsket å 
bo i fellesskap. De ønsket å skape et blandet 
fellesskap der personer med særskilte behov, 
bodde sammen med andre som kunne tilby 
ikke-profesjonell hjelp og støtte.

P
atchwork drev på 
70-tallet flere mid-
lertidige boliger. 
De så et behov for 
å kunne tilby mer 
permanente boliger 

til sine beboere. De kjøpte da fire 
sammenkoblede rekkehus hvor 
de etablerte Islington Park Street 
Community som boligsammen-
slutningen sine første permanen-
te boliger. Eiendommen ble kjøpt 
med statlig tilskudd og lån fra 
Islington kommune.7

Patchwork kunne på denne 
måten tilby permanente boliger 
til personer som ønsket å bo i et 
utvidet fellesskap. Beboerne ble 
oppfordret til å se på det som et 
hjem for livet, og kontraktene 
var tidsubestemte.

Det er en variert gruppe bebo-
ere med ulik bakgrunn, funk-
sjonsevne, etnisk opprinnelse, 
religion, politiske synspunkter og 
arbeidssituasjon. De har likevekt 
mellom kvinnelige og mannlige 
beboere. Den yngste beboeren er 
19 og den eldste er 79. Beboerne 
tar kollektivt ansvar for de eldre 
og syke. Noen har betydelige 
hjelpebehov, mens andre klarer 
seg selv. Men alle har i ulik grad 
behov for fysisk, mental og emo-
sjonell støtte fra fellesskapet.

Når et rom blir ledig annonseres 
det bredt for å få en så søknader 
fra så mange ulike grupper som 
mulig. Kriteriene for å søker er 
at man: 

 + har et reelt boligbehov
 + har lav inntekt

 + ikke eier eiendom
 + ikke kjenner de eksisterende 

beboerne. 

Et unntak fra det siste punktet er 
dersom man skal flytte sammen 
med en beboer man er sammen 
med. Personer som har tilknyt-
ning til Islington gjennom bolig 
eller arbeid blir prioritert.

Når alle søknadene er mottatt 
møtes beboerne til et fellesmåltid 
der de plukker ut de kandidatene 
gruppen anser som mest interes-
sante. Selv om rammen er et fel-
lesmåltid er prosessen formell og 
referatføres. Som et slags intervju 
inviteres de aktuelle kandidatene 
til å komme på besøk og delta i 
et fellesmåltid. Når gruppen av 
eksisterende beboere har funnet 
en kandidat de ønsker å tilby å 
flytte inn, inviteres kandidaten 
til å komme og bo i bofellesska-
pet som gjest i en uke. Dersom 
dette oppholdet fungerer godt for 
alle parter inviteres kandidaten 
til å flytte inn og skrive kontrakt.

Fellesmåltidene er en viktig del 
av fellesskapet også når det ikke 
skal velges nye beboere. Det er 
rotasjon mellom beboerne på 
å lage middag og alle deltar i 
matlagingen hver tredje uke. På 
denne måten opprettholder de et 
tilbud om fellesmiddag hver et-
termiddag. Dette blir sett på som 
en svært viktig sosial arena og 
det stedet der felleskap etableres.

Islington Park Street 
Community er selvstyrt og alle 
avgjørelse blir tatt i fellesskap 
Det er et månedlig husmøte som 
alle beboere kan melde inn saker 

6. islingtonparkstreet.org
7. Tilskudd ble gitt fra daværende Housing Corporation   

en.wikipedia.org/wiki/Housing_Corporation
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til. Avgjørelser blir som oftest 
tatt ved avstemming. Men det er 
en høy bevissthet rundt å unngå 
“flertallets tyranni”, og beboerne 
har mulighet til å legge ned veto 
mot en avgjørelse for å unngå 
dette. Det er også mulighet for å 
ta opp en sak på nytt, dersom folk 
ikke er fornøyde med utfallet.

Islington Park Street Community 
deltar også i nabolaget og nær-
miljøet rundt seg. For eksempel 
tilbyr de gratis verksteder for 
musikkterapi og LGBT rådgivning, 
for personer som ikke har råd til 
å betale for dette8. De tilbyr også 
øvingslokaler for musikk, teater 
og andre grupper av utøvende 
kunstnere. De har også en årlig 
hagefest for å bidra til en opple-
velse av fellesskap i nabolaget.

Beboerne har etablert en internt 
organisert struktur for å håndtere 
leie, og personer som får proble-
mer med å betale leien. Dersom en 
beboer ikke klarer å betale leien 
sin blir det dannet en gruppe med 
økonomiansvarlig og to øvrige 
beboere. Den ene av disse velges av 
den beboeren som har ubetalt leie. 
Gruppen lager sammen med bebo-
eren en nedbetalingsplan. På den-
ne måten unngår de utkastelser 
på grunn av ubetalt leie, og mange 
beboere får hjelp til å utvikle et 
ansvarlig forhold til økonomi og 
husleiebetailng.

I dag er Islington Park Street 
Community truet av utkastelse av 
One Housing Group. One Housing 
Group kjøpte boligene for et pund 
i 2005, men ønsker nå å kaste ut 
beboerne på grunn av tekniske 
forhold i kontrakten.

Et kuratert samfunn i verdens 
største bo- og arbeidsfelleskap

The Collective Partners LLP ble etablert i 
2010 og har spesialisert seg i å utvikle bo og 
arbeidsfellesskap.9

T
he Collective Oak 
blir markedsført 
som et kuratert 
samfunn og 
verdens største bo-
fellesskap med 550 

soverom og 400 arbeidsstasjoner. 
Målgruppen for boligene er unge, 
single og profesjonelle med rela-
tivt god inntekt. Rommene er på 
ca ti m2 og koster i overkant av 
11 000 kroner. De fleste romme-
ne er i en såkalt twodio10, der 
man har privat bad men deler 
et lite tekjøkken med en an-
nen person. Det er også et stort 
oppholdsrom og kjøkken med 
spisebord i hver etasje som deles 
av mellom 30 og 70 personer.

Husleien inkluderer alle offent-
lige avgifter, strøm, wifi, tilgang 
på fellesarealer, vask av rom og 
bytte av sengetøy.

Det er 930 kvadratmeter felle-
sarealer, med stue og kjøkken i 
hver etasje, treningsstudio, spa, 
kino, bibliotek, restaurant, bar 
og ikke minst en rekke jevnlige 
arrangementer som mindfulness 
og meditasjon, nettverksarran-
gementer, foredrag, workshops, 
filmkvelder og konserter.

9. thecollective.co.uk
10. Tilsvarende det man i norske studenboliger kaller en dublett.

8. LGBT er en måte å omtale skeive 
personer og er et akronym 
for Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transperson
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Hele London uten tilgang til 
rimelige boliger

The Trampery er et kontorfellesskap for 
oppstartsbedrifter i London som skal dekke 
behov for rimelige boliger, kombinert med 
arbeidsplasser, for unge entreprenører i 
oppstartsfasen.11

G
runnlegger 
Charles Arm-
strong beskriver 
London som 
“en hel by uten 
tilgang til rime-

lige boliger”.12 På bakgrunn av 
dette har han innledet samar-
beid med Peabody Trust, som er 
en av Londons eldste og største 
sosiale boligsammenlstuninger. 
Sammen har de startet utvikling 
av boligprosjektet  Fish Island 
Village  i Hackney Wick området 
i London13 14. Alternativet mener 
han, er at et vanskelig tilgjenge-
lig boligmarked gjør at London 
mister sin kreative infrastruktur, 
og at unge entreprenører flytter 
til andre byer.

Prosjektet skal romme 580 
boliger med ulike modeller 
for tilgang. Fish Island Village 
ønsker å tiltrekke seg beboere i 
alle aldre og livsfaser. I stedet for 

hybler med tilgang på fellesrom, 
tilbyr Fish Island Village fullver-
dige leiligheter, med fleksible 
løsninger for fellesskap.

Det rimeligste alternativet er 
bokollektiv. Beboere som ønsker 
dette kan enten søke sammen 
med de som de ønsker å bo kol-
lektiv med. Men man kan også 
søke alene, og etablere et kollek-
tiv med andre beboere man ikke 
kjenner fra før.

Det er også mulig å leie en 
leilighet med ett soverom, eller 
familieleilighet med inntil fire 
soverom. Fish Island VIllage 
tilbyr også organisert barnepass 
for barnefamilier.

Fish Island Village er først 
og fremst tenkt som boliger 
for entreprenører og andre i 
kreative yrker. Det er derfor en 
pakke som både inneholder bolig 
og arbeidssted. Man kan selv 
kombinere hvordan man setter 
sammen en pakke med en bolig i 
kombinasjon med eget kontor, el-
ler fast eller fleksibel kontorplass 
i landskap.

I tillegg til dette vil det være 
verksted, kino, kafeer, restau-
ranter og utesteder. En del av 
konseptet er at det arrangeres 
ulike events der beboerne kan 
presentere sine prosjekter og 
hva de jobber med for å bygge 
naboskap og nye nettverk.

Første byggetrinn skal stå ferdig 
i 2018 mens hele området er 
tenkt ferdigstilt i 2020.

11. The Memo, Coliving project promises to solve an 
“existential crisis” for entrepreneurs, Oliver Smith, 
03.03.2016

12. Charles Armstrong er kjent i Oslo da han har vært 
involvert i oppstarten av Tøyen Start Up Village.

13. Peabody trust er en stiftelse fra 1862 av George 
Peabody som leier ut boliger i London til mindre 

bemidlede personer. De leier ut til omtrent 80.000 
personer. I tillegg til husrom har de også et variert 
program av nabolagsaktiviteter, arbeidstrening 
og familierådgivning og hjelp, som en aktiv del av 
fattigdomsbekjempelse og økning av livskvalitet.

14 Peabody, Fish Island Village, Hackney Wick: A new 
way of living (and working), 01.03.2016

Fish Island Village.  
illustrasjon: Haworth Tompkins Architects

Industribygg i 
New York blir 
bolig og  
atelierer

Westbeth Artist 
Community 15 i New 
York er basert på 
transformasjon av 
en tidligere fabrikk, 
som omfatter 13 
bygninger i et kvar-
tal på Manhattan, til 
rimelige kunstner- 
boliger og atelierer.

B
ygningen fra slutten 
av 1800-tallet ble 
bygget om mellom 
1968 og 1970, ledet 
av arkitekt Richard 
Meier. Bygningen 

er et tidlig eksempel på tilpasset 
gjenbruk av tidligere industribyg-
ning til bolig og atelierer.

Leietakerne er kunstnere, danse-
re, musikere, skuespillere, forfat-
tere og filmskapere. Nye leietakere 
blir vurdert av en komite av andre 
leietakere fra samme fagdisiplin 
og leietakerforeningen Westbeth 
Artists’ Residents Council.
 
Leietakeres barn kan ta over 
foreldres leiligheter og det 
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har ført til et stort spenn i al-
dersgrupper. De stabile leie-
forholdene, med rundt 10-12 
års venteliste for å få bolig i 
bygningene, har naturligvis 
ført til at en del av beboerne 
er aldrende og det er blant 
annet en sosialarbeider til-
knyttet boligprosjektet.

I 2014 var husleien gjennomsnitt 

fremdeles bare rundt en fjerdedel 
av markedsleie for et tilsvarende 
areal. I tillegg til boliger rommer 
bygningene en rekke større og 
mindre næringslokaler, saler, 
atelierer og øvingsrom. Flere 
kulturinstitusjoner som teater 
og dansekompanier og verdens 
første LGBT-synagoge, med mer 
enn 800 medlemmer, holder også 
til her.

Vindmøllebakken

Vindmøllebakken er et boligprosjekt 
i Stavanger sentrum som inneholder et 
bofellesskap med 40 leiligheter. Prosjektet 
er utviklet av fremtidige beboere og 
interessenter i en serie verksteder.

D
e har basert seg 
på en modell 
kalt Gaining by 
sharing16. Leilig-
hetene inngår 
i det normale 

boligmarkedet, men er utviklet 
i tett samarbeid med fremtidige 
beboere og har høye miljøam-
bisjoner med tanke på materi-
alvalg, energibruk og deling av 
utstyr og arealer. Byggetrinn 1 
med 26 leiligheter ble lagt ut for 
salg høsten 2016.

Vindmøllebakken er også inspi-
rert av en gruppe svenske arki-

tekter som kalte seg  BIG-grup-
pen (Bo i Gemenskap)  på slutten 
av 60 tallet. De gjorde en analyse 
av bofellesskaper og metoder for 
å høyne bokvaliteten, og kom 
frem til at ved å ta vekk 10-15% 
av det private arealet kunne man 
få tilgang til tilsvarende felles-
arealer. Dette ble ofte gjort ved 
å slå sammen stue og kjøkken. 
Vindmøllebakken følger ikke 
denne modellen helt da hver lei-
lighet kjøper seg inn i 12,6 m2 av 
fellesarealene, uavhengig av stør-
relse på leilighetene. Det er også 
beregnet 7 parkeringsplasser til 
bilkollektiv for 40 leiligheter.

15. westbeth.org
16. gainingbysharing.no/prosjekter/vindmollebakken
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Bergsligata 13: 
Norges eldste 
Kollektiv

Bergsligata 13 
er Norges eldste 
kollektiv. Det er 
et borettslag som 
er organisert som 
et bofellesskap i 
en bygård med 10 
leiligheter og 2 hybler.

S
om i andre boretts-
lag er generalfor-
samlingen husets 
øverste organ. Her 
har alle andelsha-
vere stemmerett, 

mens alle beboere har tale og 
forslagsrett. Det er også husmø-
ter hver tredje uke. Alle beboere 
kan melde inn saker og har 
stemmerett. Men det er kun an-
delshavere som har stemmerett i 
økonomiske saker.

Det er fellesmiddag hver dag 
utenom lørdager og i skoleferier. 
Matlagingen går på rundgang og 
man må regne med å lage mat 
omtrent hver 14 dag. Det er felles 
budsjett for tørrmat og hushold-
ningsartikler der hver beboer be-
taler inn en fast pris hver måned. 
Husleien settes av generalforsam-
lingen. Denne prisen gjelder også 
ved evt. framleie, slik at det ikke 
er mulig å profittere på utleie.

Bakgården i Bergsligata 13.  
foto: Daniel Rasmussen 
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Bygd som bofelleskap

Et av få boligprosjekter i Oslo 
utviklet som et bofellesskap er 
bygården i Friis gate 6 på Tøyen 
i Oslo.

B
ygningen ble ferdigstilt av USBL i 
1987 og ligger sentralt på Tøyen i 
Oslo på hjørnet mellom Friis’ gate 
og Heimdalsgate. Det ble tegnet og 
planlagt av arkitektene Bård Isdahl, 
Erlend Løvstakken og Halldis Eck-

hoff i Asplan Prosjekt AS i samarbeid med interes-
serte brukere, og ble finansiert av Husbanken. 

Foruten felles spiserom og storkjøkken i første 
etasje inneholder bygningen aktivitetsrom, 
treningsrom med badstue, verksteder og utleielo-
kaler ut mot gaten. Fellesarealene er et resultat 
av etter sin tids standard reduserte leilighets-
størrelser, som i hovedsak ble oppnådd ved å slå 
sammen kjøkken og stue.

Bygården har idag 28 leiligheter som selges på 
markedet på vanlig måte, og to gjesterom disponi-
ble for beboerene. Friis’ gate 6 drives som et vanlig 
borettslag med frivillig deltagelse i fellesskapet, 
utenom generelt vedlikehold som i vanlige boretts-
lag. Opprinnelig var det to fellesmiddager i uken. 
Nå er det sjeldnere og varierer i takt med beboere-
nes ønsker og initiativ.
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parkeringsplasser

En annen alternativ tilnærming til bolig er 
såkalte tiny houses, eller mikrohus17.

S
avannah College 
of Art and Design 
(Scad) har utviklet 
det de kaller for 
Scadpad18. Scadpad 
er en tilnærming 

for å bygge små nabolag av 
mikrohus. De settes gjerne opp 
på ubrukte parkeringsplasser, 
og en enhet skal få plass på en 
parkeringsplass. Dette er en 
ekstrem, men faglig, tilnærming 
til urban boform. Prosjektet Scad-
pad er utviklet på tre kontinenter 
og med et tverrfaglig fokus.

Interessen for mikrohus er stor 
verden over, og det er flere eta-
blerte nabolag og minisamfunn 
rundt konseptet19. Prinsipper for 
konseptet er en minimalisering av 
boareal, med tilhørende lavt for-
bruk og energibruk. Samtidig som 
livskvaliteten opprettholdes ved 
at de små husene står sammen 
i et fellesskap, og man deler 
fellesfunksjoner som toalett, bad, 
kjøkken og oppholdsrom. Tidlige-
re Brakkebygrenda i Gamlebyen, 
delte en del av disse prinsippene, 
selv om prosjektet kom fra et 
annet kulturelt utgangspunkt en 
mikrohus bevegelsen.

17. The Guardian, Are tiny houses and micro-apartments 
the future of urban homes?, Rachael Post, 25.08.2014

18. scadpad.com
19. tinyhousecommunity.com

foto: Savannah College of Art & Design
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Bofelleskap for folk i  
sin beste alder

I Sverige har foreningen Kollektivhus NU 
vært pådriver for utviklingen av flere 
bofellesskap for voksne og eldre20.  
Färdknappen i Stockholm er et kollektivhus 
for de som er kommet i den andre halvdelen 
av livet, og som ikke har hjemmeboende 
barn. Det er ikke en servicebolig eller et 
eldrehjem, men det er heller ikke et vanlig 
kollektivhus.

F
lesteparten av bebo-
erne er enslige, så 
huset har 19 ettroms, 
12 toroms og 12 
treroms leiligheter. 
På Färdknappen 

deler beboerne på matlaging, dyr-
king og husarbeid i første etasje, 
som er felles. Beboerne studerer 
og reiser sammen. De hjelper 
hverandre å holde på livslysten 
og danner et fellesskap i den 
fasen av livet hvor man er ferdig 
med familie og arbeidsfellesskap.

Leilighetene anskaffes gjennom 
den kommunale “hyresrätt”-kø-

en, men blir først utlyst internt 
i foreningen. Foreningen har en 
spesialavtale med kommunen 
for å kunne prioritere folk som 
passer best inn i beboersammen-
setningen, framfor de som har 
ventet lengst.

Färdknäppen henvender seg 
til flere aldersgrupper enn det 
vi kjenner fra norske eldrehjem 
eller seniortun. De anerkjenner 
behovet for samvær på tvers 
av generasjoner og kulturelle 
skiller og det gjør dem relevant 
for bo-områder i fare for å bli 
homogene.

G
en

er
as

jo
n

sb
ol

ig
er

20. www.kollektivhus.nu

Fellesmiddag i Färdknäppen. 
foto: Kerstin Kärnekull
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E
nsomhet og sosial 
isolasjon er viktige 
utfordringer for 
mange eldre, som 
kommer dårligere ut 
i disse statistikkene 

enn andre.21 22 Det er mange som 
blir ensomme og isolerte, selv 
om de ikke er pleietrengede. 

Dettte betyr at det hos mange 
eldre kan være et behov for fel-
lesskap som gjør ulike former for 
generasjonsboliger og bofelles-
skap interessant.

Også i Norge er det en utvikling 
med fellesskapsorienterte boliger 
for eldre. Det er flere modeller. 

Noen er bygget opp som senior-
tun i utkanten av byene eller i 
distriktene23. 

Men også midt i sentrum finnes 
det botilbud for eldre med fokus 
på fellesskap som for eksempel 
Kampen Omsorg+. Det er også be-
gynt å kommer mere eksklusive 

21. SSB, Hvem er de ensomme?, 
09.03.2009

22. forskning.no, Ensomhet gjør 
vondt, men isolasjon tar 
liv, Hanne Østli Jakobsen, 
05.04.2013 

23. seniortun.no
24. doyen.no

foto: Humanitas
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Studenter bor gratis mot å 
lære eldre Facebook og  
graffiti

Humanitas i den nederlandske byen 
Deventer har en modell der studenter bor 
gratis sammen med eldre, mot 30 timer 
frivillig arbeid i måneden.25 26

D
a nederlandske 
myndigheter i 
2012 sluttet å 
gi friske eldre 
over 80 år gratis 
sykehjemsplass 

ble det stadig færre som søkte 
seg til Humanitas. Sykehjem-
met måtte derfor se på nye 
modeller for tilbud til beboerne 
for å bli mer attraktiv i konkur-
ranse mot andre tilbydere. De så 
da til en annen gruppe som har 
problemer på boligmarkedet i 
Nederland. Studentboliger er 
ofte overfylte og lite attraktive, 
og det er et underskudd på flere 
tusen studentboliger.

Humanitas valgte derfor å tilby 

seks rom gratis til studenter. På 
den måten møter de både bolig-
behovet til studentene, samtidig 
som de gjør det mer attraktivt 
for de eldre å bo der.

De seks studentene som bor 
der sosialiserer med beboerne. 
I tillegg tilbyr de undervisning 
i e-post, sosiale medier, og til 
og med grafitti. Studentene 
blir en forbindelse til omverde-
nen. Når de kommer hjem fra 
undervisning, konsert eller fest 
deler de disse opplevelsene med 
sine eldre naboer. På den måten 
beveger temaene for samtale 
seg bort fra smerte og alder-
domsplager til mer hverdagslige 
ting.

25. Citylab, The Nursing Home That’s Also a Dorm,  
Tiffany R. Jansen, 02.10.2015 

26. Intergenerational housing, Care Facility: Deventer, Netherlands

modeller basert på selveie slik 
som Doyen24 tilbyr.

Internasjonalt er det flere spen-
nende prosjekter som kombine-
rer eldres behov for fellesskap 
med studenter og andre unge 
voksnes behov for rimelige 
boliger.
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Studenter i Clevland bor,  
spiller og spiser på aldershjem

Judson i Cleveland, USA driver også etter 
en lignende modell hvor de siden 1981 har 
hatt prosjekter med samarbeidspartnere 
fra andre steder i byen fra førskolebarn til 
college studenter.27

J
udson Manor er et tidligere 
lukusshotell fra 1920, som 
er gjort om til aldershjem 
med delte fellesarealer. 
Siden 2010 har de utvidet 
den intergenerasjonelle 

forbindelsen med å hente inn stu-
denter som vil integrere seg med 
de eldre. Blant annet bor det tre 
studenter fra Cleveland institute 
of music som får gratis bolig mot 
hyppige konserter for beboerne. 
Studentene deler også måltider og 
konverserer med beboerne.

Unge med problemer 
bor på eldrehjem i 
Helsinki

Helsinki sitt pilotprosjekt Oman 
Muotoinen Koti oversatt til “Et 
hjem som passer” tar sikte på 
å finne bolig til vanskeligstilte 
unge på overraskende steder. 28 29

I
nspirert av Humanitas sitt tilbud i Deventer til-
byr de alle unge under 25 muligheten til å bo 
med husleie bare en tredjedel av hva som er 
vanlig ellers i byen på eldrehjemmet Rudolf 30 
31. Det kreves bare mellom tre og fem timer i 
uken samvær med de eldre beboerne. Hjem 

som passer har imidlertid større ambisjoner og tar 
sikte på å utvikle flere tilbud for samboerskap på 
uvante steder og har etablert bofellesskap i tomme 
offentlige boliger og arbeidstrening med renovering 
av et offentlig feriesenter for unge på øyen Varti-
osaari.

27. judsonsmartliving.org/about/intergenerational-programs
28. Design Stories from Helsinki, Tackling youth 

homelessness with design experiments: A Home That 
Fits, Aleksi Poutanen, Enni Sahlman

29. Munstadi.fi, Oman Muotoinen Koti (In English)

30. CNN, Young people given cheap rents in Finnish 
seniors home, Eoghan Macguire, 21.01.2016

31. Citylab, This Helsinki Suburb Is Offering Millennials 
Cheap Rent to Live in a Senior Center, Feargus 
O’Sullivan, 01.12.2015

Home That Fits.  foto: Miki Mielonen
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Intergenerasjonelt bofelleskap 
i nedlagt Berlin-skole

Alte Schule Karlshorst32 i Berlin er utviklet 
av SelbstBau33 og er et intergenerasjonelt 
bofellesskap i en nedlagt skole. Tidligere 
klasserom har blitt ombygget til leiligheter 
for seksti beboere.

U
tgangspunktet for 
prosjektet var at  
Triasstiftelsen34 
kjøpte eiendom-
men og festet den 
til SelbstBau i 

nittini år. De fremtidige beboer-
ne fant hverandre gjennom lokal, 
uformell avertering. Inspirert av 
tidligere SelbstBaus prosjekter 
ble de involvert i planleggingen 
av en energimessig oppgradering 
av den tidligere skolen sammen 
med et arkitektkontor. Bofelles-
skapet var til slutt klar til å flytte 
inn i den rehabiliterte bygningen 
i 2008. Bygningen er utviklet 
med en rekke fellesarealer og en 
gjesteleilighet.

Prosjektets hovedmål har vært å 
utvikle fellesskap, gjensidig assis-
tanse på tvers av generasjoner og 
sikre et rimelig boligtilbud. Doku-
mentert lav inntekt er et kriterie 
for å kunne søke om bolig. En 
tredjedel av leilighetene er reser-
vert eldre og folk med bevegelses-
hemninger eller hjelpetrengende. 
Seks leiligheter er universelt 
tilgjengelige. Det samme gjelder 
fellesområdene, med unntak av 
takterassen. I tillegg inneholder 
bygningen et boligtilbud til barn 
som av ulike årsaker ikke kan bo 
med familien sin. Beslutningene 
vedrørende prosjektet tas i fel-
lesskap, også hvilke nye beboere 
som skal få flytte inn.

Landsby for 
eldre

Eldretunmodellen 
kan også utvikles 
i eksisterende hus 
og og en bymessig 
situasjon. Beacon 
Hill Village 
organiserer 
rundt 50 eldre 
i et geografisk 
avgrenset område 
av hovedsakelig 
mindre bygårder og 
hus35.

D
en løst organiserte 
landsbyen tilbyr 
felles tilgang til 
håndverkere, 
hundepassere, 
hjemmebesøk, 

rørleggere, elektrikere, hushjelp, 
transport og en lang liste tilbud. 
I tillegg tilbys også omfattende 
helsehjelp.  Den engelske Belong 
Villages modellen minner 
kanskje mest om den norske se-
niortun modellen og tilbyr pleie 
men også en større bredde tilbud 
og tjenester og kan ligne på en 
landsby. 36

32. Cohousing Cultures, Alte Schule Karlshorst
33. selbstbau-eg.de
34. stiftung-trias.de

35. beaconhillvillage.org
36. belong.org.uk
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et store antallet 
flyktninger de 
siste årene har 
medført et stort 
behov for å bo-
sette nyankom-

ne flyktninger. Dette har ført til 
en rekke innovative modeller 
for bosetting av flyktninger og 
asylsøkere. Nederlandske Start-
blok og Belgiske Curant kombi-
nerer behovet for bosetting og 
integrering av flyktninger, med 
boligbehovet til studenter og 
andre unge voksne.

I Hellas har det vært fokus på 

å ta i bruk deler av de forlatte 
bygningene i de greske stor-
byene og prosjekter som City 
Plaza37 i Athen er et av de mer 
vellykkede prosjektene hvor 
frivillige har sørget for bolig 
til en stor gruppe asylsøkere. 
Noe av det samme finnes på 
steder som tyske Grand Hotel 
Cosmopolis, som er drevet fram 
av innbyggerne sammen med 
flyktningene. Grand Hotel Cos-
mopolis er et bofellesskap. I til-
legg er det et arbeidsfellesskap 
der flyktningene får arbeid og 
arbeidastrening gjennom å 
drive hotellet.

Felles “startblokk” for  
flyktninger og unge voksne i 
Amsterdam

Startblok er et boligprosjekt som 
kombinerer boligbehovet hos unge 
nyankomne flyktninger som har fått 
oppholdstillatelse, og unge voksne fra 
Nederland.

S
tartblok består av 
ni bygninger med 
litt over firehun-
dreogfemti et-
tromsleiligheter 
og hundre rom 

i bokollektiv. Man bor enten 
alene i hver sin leilighet, eller 
sammen med en eller to andre i 
et lite kollektiv.

Bogrupper på mellom seksten 
og trettito beboere deler felles 
oppholdsrom og utendørsom-
råder. Hver bogruppe har to 
gangvoktere. En flyktning og en 
ung nederlender. Disse to har 
et spesielt ansvar for å invitere 
til og inkludere de øvrige bebo-
erne i sosiale aktiviteter som 
felles middager og filmkvelder. 

37. Time, Greek Anarchists Are Finding Space for Refugees in Abandoned 
Hotels, Aryn Baker, 03.11.2016

De har også et ansvar for å passe 
på at alle har det bra, og tar 
hensyn til hverandre. Ved siden 
av dette har Startblok en frivillig 
buddyordning, der en flyktning 
og en nederlandsk beboer blir 
kjent og tar et spesielt sosialt 
ansvar for hverandre.

Beboerne har stort hand-
lingsrom for å engasjere seg i 
bomiljøet, og det er lagt til rette 
for at de skal organisere egne 
aktiviteter og eget bomiljø. Det 
er beboere som er ansatt for å 
organisere det sosiale livet og 
administrativ drift av boligfel-
lesskapet. Sosialt er det et fokus 
på å bygge fellesskap og sosial 
sammenheng og bærekraft. De 
som jobber med dette tar ansvar 
for alt som kreves for å etablere 
og vedlikeholde komfortabelt, 
rent og trygt bomiljø.

De som jobber med adminis-
trativ drift har ansvar for alle 
oppgaver vedrørende daglig drift 
som å finne og ta mot nye beboe-
re, kommunisere med beboere og 
koordinere ulike sosiale initiativ, 
aktiviteter og arrangement. Til 
sammen er det fem ansatte bebo-
ere som har hovedansvaret, mens 
det er flere som er engasjert med 
mindre arbeidsoppgaver.

Formålet til Startblok er ikke 
bare å bosette nyankomne flykt-
ninger, eller å gi unge nederlen-
dere tilgang på bolig. Men å gi alle 
mulighet til en god start i Amster-
dam, uavhengig av om de er vokst 
opp i byen, eller har vært tvunget 
til å flykte fra hjemlandet sitt. 
Startblok vil være et sted for alle 
mellom atten og tjueåtte år som 
ønsker å være med på å bygge en 
framtid sammen.
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Nedlagt sykehjem ble  
Grand Hotel Cosmopolis i 
tyske Augsburg

I Tyskland har det vært initiert en 
rekke interessante boligprosjekter 
som tilrettelegger for samliv mellom 
innbyggerne og nyankomne flyktninger 
eller asylsøkere.

I 
byen Augsburg gikk en 
rekke kunstnere og arki-
tekter sammen for å bygge 
om et nedlagt sykehjem til 
felles hotell og asylmottak 
med en lobby for nabola-

get i første etasje. Prosjektet ble 
kalt Grand hotel cosmopolis.

Huset fungerer som et vanlig 
hotell med 16 rom for betalende 
gjester, innredet av kunstnere. 
De resterende er vanlige leilighe-
ter for 65 asylsøkere. Her lages 
det kulturelle eventer, felles-
middager og kurs og verksteder. 
Hotellet er avhengig av aktiv 
deltagelse fra alle beboere, både 
lang- og kortvarige.Lobbyen i Grandhotel Cosmopolis. 

foto: Alexander Kohler
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hotellets bakgård.  
foto: Grandhotel 

Cosmopolis
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M
indreårige asylsøkere er den 
mest utsatte gruppene flyktnin-
ger. Men de har gjerne tilgang på 
ekstra beskyttelse og sosiale til-
tak, som de mister når de fyller 
atten. Mange står da i fare for å 

ikke klare å skaffe seg tilfredsstillende boforhold.

I Curant skal minimum 75 og opp til 135 unge ensli-
ge flyktninger, løpet av en periode på tre år, dele en 
leilighet eller et hus med en frivillig. Prosjektet er 
finansiert med EU midler gjennom Urban Innovati-
ve Actions (UIA), som er et EU fond38.

De frivillige, som kalles for buddies, får tilgang 
på rimelig bolig mot at de bor sammen med en 
ung enslig asylsøker. Målet er at det skal bli lettere 
å integrere asylsøkeren, som også får tilbud om 
utdanning, arbeidstrening og jobb.

Asylsøkeren får også hjelp til å håndtere krigstrau-
mer, og tilgang på et støttende sosialt nettverk. Bud-
dyen får utvidet sine kulturelle perspektiver og får 
en rolle som pionerer i Antwerpen som velkomstby.

Flyktninger bor 
sammen med  
studenter i  
Bergen

Her hjemme har  
Student- 
samskipnaden i 
Bergen inngått et 10 
årig samarbeid med 
Bergen Kommune 
om bosetting av stu-
denter og flyktninger 
sammen i en lavblokk 
med 43 boliger.39

F
orsøksprosjektet ble eta-
blert i 2013 da det først 
ble inngått en treårig 
avtale og 30 studenter 
ble bosatt i boligene 
mens kommunen fikk 

tildelingsrett til de resterende 13 
boligene til unge flyktninger.

Ifølge studentsamskipnaden er 
erfaringene gode både i forhold til 
kontakt mellom beboergrupper som 
er organisert i et beboerråd og det er 
stor etterspørsel etter boligene.40 Det 
er likevel noen kilder som oppgir at 
det er forholdsvis lite kontakt mel-
lom studenter og flyktninger.41

38. Urban Innovation Actions, Curant - Co-housing and 
case management for unaccompanied young adult 
refugees in ANTwerp

39. Bergen Kommune, Studenter og flyktninger side om 
side, 25.01.2016

40. Husbanken, Solheimslien 68 - Studenter og unge 
flyktninger i samme boligblokk, Ingrid Feet Bjørgo

41. Studvest, Side om side i Solheimslien , Mina 
Augestad Fossum og Thea Elisabeth Stephansen, 
17.02.2016

Buddy-samboerskap 
for unge asylsøkere i 
Antwerpen

Curant er en forkortelse for ‘Co-
housing and case management 
for Unaccompanied young 
adult Refugees in ANTwerp’. 
Konseptet er organisert 
samboerskap mellom lokale 
unge voksne, og enslige unge 
asylsøkere.
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N
år man tenker bofellesskap og 
-kollektiv så er det ofte de sosiale 
egenskapene som vektlegges. Men 
bofellesskap er, i tillegg til det sosi-
ale, også en måte å tenke fortetting 
på, det har positive miljøkvaliteter, 

kan motvirke ensomhet og andre sosiale utfordrin-
ger. Og det kan være et effektivt tiltak for å skaffe 
tilgang til bolig.

Sosiale kollektiv

 

I
slington Park Street 
Community og West-
beth artist community 
har et fokus på det 
sosiale bofellesskapet. 
Der det å bo kollektivt er 

en måte å integrere personer 
med nedsatt funksjonsevne 

eller andre utfordringer. Ved 
at man hjelper hverandre i 
kollektivet bidrar beboerne til 
å øke livsglede og kvalitet hos 
hverandre. På denne måten 
kan den kollektive boformen 
være et alternativ til bolig med 
oppfølging og sosial isolasjon.

Kreative fellesskap

 

T
he Collective 
Oak  og Fish 
Island Village 
viser hvordan 
kollektive 
løsninger kan 

være en metode for tilgang til 
bolig. Fellesskapsløsninger som 
restauranter, barer, arbeidssta-
sjoner, seminarrom og kinoer 
utvider hva man tradisjonelt 
tenker på som funksjoner i 
bolig. Begge prosjektene retter 
seg i hovedsak mot unge, profe-

sjonelle kreative. Selv om dette 
ikke er en gruppe man normalt 
tenker på som vanskeligstilte 
i boligmarkedet, er det tydelig 
at det er vanskelig for denne 
gruppen å skaffe bolig i London. 
Også i Oslo, og i Bydel Gamle 
Oslo, ser vi at det kan være 
vanskelig for personer med 
normal inntekt å etablere seg 
på boligmarkedet. Dette blir 
forsterket dersom man jobber 
freelance eller som selvstendig, 
med ustabil inntekt.
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Boform som fortetting

 

B
ofellesskap og kol-
lektive boformer 
er også en måte 
å redusere det 
personlige areal-
behovet hos hver 

enkelt beboer. Ved å dele felles-
funksjoner og arealer reduserer 
man også energibehov. Denne 
type boligløsninger er derfor 
en sosial og klimasmart måte å 
fortette bolig på.

Fellesskap på tvers

 

B
åde for eldre og 
flyktninger ser vi 
eksempler på at 
behovene til disse 
gruppene, som 
sosial kontakt og 

praktiske gjøremål, kan møtes i 
kombinasjon med boligbehovet 
til studenter og andre unge voks-
ne. Ved at unge personer deler 
bofellesskap med personer med 
ulike typer behov, berikes livene 

både til de unge, og de som de de-
ler bofellesskap med. Eksempelet 
i Bergen viser at det for optimal 
effekt kreves mere enn at man 
bor i samme bygg. Enten ved at 
man deler samme leilighet som 
i Curant, eller arbeidsoppgaver 
som i Grand Polis Hotel.  Eller 
i det minste at man deler noen 
fellesfunksjoner som organisert 
bruk av oppholdsrom eller felles 
måltider.

Aleneboende og ensomhet

 

S
tedsanalysen viste 
at to av tre hushold 
på Tøyen består av 
en person. Dette 
har en åpenbar 
sammenheng med 

at det er mange små leiligheter. 
Det gir også grunn til å tro at 

ensomhet kan være en faktor 
for mange beboere på Tøyen. 
Tilgjengelige fellesarealer, og 
boformer med fellesfunksjoner 
og løsninger for fellesskap, kan 
være viktig for å unngå sosial 
isolasjon for utsatte grupper av 
aleneboende.

foto: Currant  Antwerp
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Oppsummering

Alle modellene for bofellesskap har relevans 
for både boligutvikling i bydelen, og etablering 
av nye boligtilbud i rehabiliterte bygg.  

D
et er interessant 
å se på vellykke-
de bofellesskap, 
hvordan fellesrom 
er organisert, og 
hvordan man på 

best mulig måte gjør disse rom-
mene naturlig å benytte.

Ved å involvere beboere i ut-
vikling og drift kan prosjekt og 
tilbud bli bedre tilpasset lokale 
forutsetninger og behov. Og det 
skapes sosial bærekraft ved at 
beboerne får et opplevd eierskap 
til bolig og nabolag.

I en rekke av de kommunale bo-
ligblokkene i bydelen er det man-
glende fellesrom, eller de er lite 
attraktive. Fellesrom bør etableres 
og åpnes opp mot adkomst og 
fellesarealer for å tilrettelegge for 
tilfeldige møter, men også sosial 
kontroll. Som man ser i enkelte av 
borettslagene og boligblokkene på 
Tøyen kan disse rommene være 
viktig for å gi beboerne mulighet 
til å treffes og organisere formelle 
og uformelle fellesskap.

Det bør tilrettelegges for boliger 
som utforsker ulike former for 
fellesskap. Dette har i tillegg til 
det sosiale flere andre positive 
kvaliteter vedrørende fortetting, 

folkehelse og klima. Dette kan 
for eksempel gjøres ved å eta-
blere fellesfunksjoner tilknyttet 
mindre leiligheter, eller ved å slå 
sammen mindre leiligheter til 
større bofellesskap.

Bofellesskap kan gi muligheten 
for møte mellom generasjoner 
og kulturer. Vi har i dag et godt 
erfaringsgrunnlag nasjonalt og 
internasjonalt som gjør det mulig 
å skreddersy denne boformen for 
ulike behov.

Det har vært et fokus på å etable-
re studentboliger i Bydel Gamle 
Oslo. Bymisjonens St. Halvards-
hjemmet ble nylig lagt ned42, og i 
nær tilknytning til bydelen ligger 
Lille Tøyen Sykehjem som skal 
utvikles. Bydelen bør undersøke 
muligheten for å utvikle en pilot 
et av disse stedene, som ser på 
ulike former for samboerskap 
mellom eldre og andre.

Bydelen bør også undersøke om 
det finnes tomme bygninger, som 
tidligere inneholdt industri eller 
tjenesteyting i utviklingsområ-
dene i Hovinbyen som kan være 
egnet for generasjonsboliger og 
andre boformer som tilretteleg-
ger for innovative fellesskap på 
tvers av generasjoner og kulturer.

42. Kirkens Bymisjon, St.Halvardshjemmet legges ned 1. mars 2017, 
05.07.2016



Anbefalinger



del 3 — ANBEFALINGER160

B
ydelsutvalget ber 
om at studien skal 
komme med en 
anbefaling på hva 
som bør prøves. 
Bakgrunnen for 

studien er at det i stedsanalysen 
for Tøyen blir pekt på behov for 
større variasjon i boligmassen, og 
at det av beboere og Tøyenrådet 
blir pekt på bekymringen for at 
en del mennesker “presses ut” 
av området på grunn av stigende 
boligpriser og gentrifisering.

Denne delen av studien kommer 
med oppsummeringer, og anbe-
falinger for hva som kan prøves. 
Anbefalingene ser på hvordan er-
faringene fra de lokale, nasjonale 
og internasjonale eksemplene 
kan overføres til lokale utfordrin-
ger og boligbehov.

Årsakene til at en del mennesker 
presses ut av området er varierte, 
sammensatte og strukturelle. Når 
bydelen ønsker at langt flere skal 
kunne bli boende og at det skal 
være mulig å komme inn på bo-
ligmarkedet for mennesker med 
begrenset økonomisk kapital, 
krever dette en spesiell innsats 
på tvers av etater, forvaltningsni-
vå, sektorer og profesjoner.
 
Et enkelt tiltak vil ikke 
kunne bremse en utvikling 
der stadig flere mennes-
ker presses ut på grunn 
av stigende boligpriser og 
gentrifisering. Men summen 
av en målrettet, helhetlig og 
koordinert innsats kan gjøre 
en forskjell.

Anbefalingene viser hvordan 
det å prøve ut boligsosiale løs-
ninger ikke nødvendigvis inne-

bærer subsidiekostnad i form 
av frisk kapital fra kommunen 
eller bydelen. Det handler mere 
om strategisk bruk av vedtatte 
midler, koordinert organisering 
på tvers, og nettverk for kunn-
skaps- og erfaringsbasert sosial 
innovasjon.

I den grad det anbefales løsnin-
ger som innebærer en kostnad 
for bydelen, eller kommunen, vil 
det i hovedsak være knyttet til 
tomt eller eiendom. Dersom det 
er snakk om overføring av tomt 
fra kommunen, er det viktig å 
sikre at tomten brukes i henhold 
til formål. Og at kommunen 
enten kompenseres, eller tomten 
tilbakeføres, ved vesentlig endret 
formål eller bruk. I de tilfellene 
det er snakk om strategisk kjøp 
av tomt eller eiendom, er det i 
praksis en investering, og ikke en 
subsidiekostnad.

Pilotering av boligsosiale løs-
ninger krever konkret utprøving 
gjennom prosjekter, og at 
erfaringene fra disse videreutvi-
kles og deles på en systematisert 
måte. Slik kan en forstå hva som 
virker og hva som ikke virker. 
Og det som virker kan kopieres 
og skaleres, både lokalt og med 
overføring til andre steder.

Studien presenterer derfor 
konkrete pilotprosjekt for 
Tøyen og Hovinbyen. Pilote-
ne for Tøyen møter et konkret, 
lokalt, og dels akutt, boligbehov. 
Pilotene for Hovinbyen synlig-
gjør muligheter for aktivitet og 
attraksjon i tidlig fase av utvik-
lingen. Prosjektene er satt opp 
slik at de med god oppfølging vil 
fungere som læringsarenaer for å 
utvikle kompetanse.
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B
ydel Gamle Oslo er 
variert og sammen-
satt. Når det kom-
mer til bolig er det 
områder med svært 
ulike utgangspunkt.

På den ene siden er det Tøyen 
og områdene rundt. Den høye in-
teressen for Tøyen og de sentrale 
strøkene i bydelen, kombinert 
med den generelle prisveksten 
i boligmarkedet, gjør at det er 
et enormt press på boliger i 
området. Og at personer med lav 
inntekt, utenfor de kommunale 
boligene, blir presset ut.

På det andre ytterpunktet finner 
vi deler av bydelen innenfor 
Hovinbyen, hvor det er store 
arealer som er planlagt som tett 
flerfunksjonell by med mange 
boliger. Men som foreløpig ikke 
er attraktive nok for kommersi-
elle aktører, i henhold til ønsket 
utvikling i overordnede føringer 
og strategier.

I tillegg er Bjørvika, Sørenga og 
Bispevika også innenfor Bydel 
Gamle Oslo. Dette er noen av 
Oslos mest attraktive områder, 
og er med på å trekke statistik-
ken for boligprisene i Gamle 
Oslo opp. Opprinnelig var det et 
krav, som senere ble frafalt, om 

Det lokale utgangspunktet

Fortetting innenfra og ut er en 
overordnet byutviklingsstrategi for Oslo 
Kommune. Ved å se bydelen i en helhetlig 
sammenheng kan fortetting i Gamle Oslo 
skje med mennesket i sentrum, og det 
lokale boligbehovet som driver. 

1. Sak 246 Bjørvika - Utbyggingsavtale 
- Byrådsak 207 av 31.07.2003, 
Departementene, 2014
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ti prosent rimelige utleieboli-
ger1. I begrunnelsen for hvorfor 
det ikke ble utviklet rimelige 
boliger ble tomteprisen trukket 
fram2. Det er fortsatt planer for 
utvikling i dette området. Det bør 
etterstrebes å inkludere rimeli-
ge boliger i videre utvikling av 
fjordbyen. Dette er et spennende 
område for å prøve ut innovativ 
finansiering av rimelige boliger.

Rundt Tøyen og Grønland er det 
en konsentrasjon av beboergrup-
per som er vanskeligstilte på bo-
ligmarkedet3. Både i de kommu-
nale gårdene, og på det private 
leiemarkedet. Det er behov for å 
styrke den boligsosiale innsatsen 
på flere områder som; hjelp fra 
midlertidig til varig bolig, hjelp 
til å skaffe egnet bolig, og hjelp 
til å forhindre utkastelser4.

Stabilitet i befolkningsmassen, 
et sterkere lokalsamfunn og 
flere muligheter til å bli boende 
i et område med sterkt stigende 
boligpriser, er målsetningene for 
Bydel Gamle Oslo i bestillingen 
av denne studien. Situasjonen i 
dag er at det er høy mobilitet og 
gjennomstrømming. Stedsana-
lysen har vist at en tredjedel av 
befolkningen flytter fra Tøyen 
hvert år. Det er grunn til å tro at 
deler av utskiftningen har preg av 
fortrengning ved at de som flytter 

inn i området systematisk har 
høyere inntekt enn de som flytter 
ut5. Det er derfor behov for stra-
tegier som motvirker en systema-
tisk fortrengning av beboere med 
tilknytning til området.

Det er en vedtatt politisk strategi 
at de kommunale boligene skal 
spres utover byen. Bydel Gamle 
Oslo har et høyt antall kommu-
nale boliger sammenlignet med 
andre bydeler. Det er en særlig 
høy konsentrasjon på Tøyen 
med elleve prosent kommuna-
le boliger, mot mellom to og 
tre prosent i byen under ett. 
Spredningspolitikken tilsier at 
antallet kommunale boliger skal 
reduseres der det er flest fra før, 
og spres til områder der det er 
færre. Samtidig advarer Stedsana-
lysen mot å selge flere kommu-
nale boliger på Tøyen. Og Gamle 
Oslo er den bydelen med det 
største innrapporterte behovet 
for kommunale boliger.

Studien støtter stedsanalysen 
sin forståelse av de kommunale 
boligene. Samtidig er ikke antal-
let kommunale boliger et mål i 
seg selv. Målet må være å ivareta 
beboerne og det lokale boligbe-
hovet. Anbefalingene vil derfor 
diskutere hvordan dette kan 
gjøres ved å selge de kommuna-
le boligene, enten til beboerne 

selv, eller til ikke-kommersielle 
boligaktører. Videre anbefales 
det å legge til rette for sosial 
boligutvikling og utvikling av et 
ikke-kommersielt leiemarked.
 
Tøyen og Grønland har høy 
tetthet og et stort lokalt 
boligbehov. Videre fortetting 
vil ikke være tilstrekkelig for 
å møte dette behovet. Ved å 
se det lokale boligbehovet og 
mulighetene for utvikling i 
resten av bydelen i sammen-
heng, kan det være mulig 
å fordele noe av trykket på 
de sentrumsnære delene av 
bydelen, til områder i, eller 
med planlagt, utvikling, og 
områdene mellom.

Det bør fortsatt være mulig 
å inkludere rimelige boliger i 
forlengelsen av Barcode, Bispevika, 
Loenga og resten av Fjordbyen. Pla-
nene for Hovinbyen legger til rette 
for innovativ bolig- og områdeut-
vikling med sosial bærekraft. Etter-
stad, Ensjø, Brynseng og Helsfyr er 
områder i utvikling med fortetting 
og transformasjon, som gjennom 
planmessig utvikling kan gjøres 
attraktive for boligkjøpere som i 
dag søker seg mot Tøyen, samtidig 
som det kan gi beboere på Tøyen, 
og andre sentrumsnære områder, 
mulighet til en lokal boligkarriere 
i bydelen.

2. NRK Østlandssendingen, «Rimelige boliger» 
blir rådyre, Olav Juven, Grethe Kielland Jenssen, 
04.11.2008

3. Bolig for Velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt 
arbeid (2014–2020)

4. Prioriteterte innsatsområder i Bolig for velferd - 
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)

5. Dette er en problemstilling som det vil være nyttig 
med kunnskapsutvikling og forskning på.



164 165
W

H
IC

H
 SU

B
-SEC

TIO
N

?
del 3 — ANBEFALINGER del 3 — ANBEFALINGER

IN
N

LE
D

N
IN

G

F
orståelsen av behovet 
for sosial innovasjon, 
og å jobbe på tvers av 
sektorer, gjenspeiler 
seg også i europeiske 
strategier for sosialt 

inkluderende urban utvikling. 
“Urbact II, Social innovation in 
cities”6 sier:

In order to preserve the European 
model of polycentric, balanced, 
socially inclusive and culturally 
sensitive urban development, 
the European Commission has 
been promoting an integrated, 
cross-sectoral and territorial 
approach  (European Commis-
sion, DG Regional Policy, 2011). 
Cities can achieve this only by 
adopting new models for the 
design and delivery of solutions to 
city problems: they cannot work 
in institutional silos anymore, nor 
can they remain isolated from 
their local context. They need to 
increase co-operation both within 
their organisations and also with 
citizens and other stakeholders. 
Social innovation can lend both 
tools and models for this.

De dimensjonene av sosial 
innovasjon som er beskrevet i 
“Innovasjon og styring i bolig-
sosialt arbeide”7 er nyttige for 
å forstå eksempelsamlingen i 
sammenheng med Bydel Gamle 
Oslo sitt ønske om å bli en pilot 
på utprøving av ulike boligsosiale 
løsninger. 
 
1. Innovasjon i tjenester og  
nye måter å møte brukere  
på. 

Flere av de ikke-kommersielle 
boligforetakene som er pre-
sentert i eksempelsamlingen, 
tilbyr mer enn bolig og det er 
et bredt spekter av innovasjon 
i nye boformer, boligtyper, nye 
måter å møte brukere på og 
brukergrupper.

Hunziker Areal, The Col-
lective Oak og Fish Island 
Village utvikler alle, på hver 
sin måte, nye boformer og 
boligtyper med fellesskapsløs-
ninger og tilleggstjenester som 
fellesnevner.

Est Metropole Habiaiat har 
satt opp innkjøpssamvirker 
for å kjøpe lokalprodusert mat 
fra lokale bønder. Shepherds 
Bush Housing Group har 
etablert et nettverk av foretak 
under mottoet Love Locally. 
Blant annet med økonomisk 
rådgivning, vaktmestertjenes-
ter og formidling av brukte 
møbler.

IBA Hamburg, Aspern 
Seestadt, Homeruskwartier, 
Hunziker Areal og Codha 
har i tillegg fokus på klimaløs-
ninger og utvikler nye og inno-
vative byggtekniske løsninger 
for gode miljøbygg.

Innovasjon i boform og måter 
å møte brukere på, som vist i 
de ulike eksemplene, kan også 
prøves ut i Bydel Gamle Oslo. 
Dette kan være alt fra enkle 
tiltak som felleskjøkken eller 
sykkelverksted til mere omfat-
tende forsøk med nye bofor-
mer. Dette kan prøves ut både 
i tilknytning til, og uavhengig 
av, de kommunale boligene.

Sosial innovasjon

Bolig for Velferd, nasjonal strategi for 
boligsosialt arbeid vektlegger behovet for 
sosial innovasjon. Oslo kommune jobber 
målrettet med boligsosial innovasjon gjennom 
BOSin programmet i Velferdsetaten.

Hunzikerfest 2016
foto: Lucas Ziegler

6. Social innovation in cities, URBACT II capitalisation, Urbact, 2015
7. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeide, Anne Skevik Grødem, 

Institutt for Samfunnsforskning, 2014



166 167del 3 — ANBEFALINGER

2.  Innovasjon i reguleringer    
og rettigheter. For eksempel  
nye eie- og leieformer, og  
kriterier for tildeling. 

Internasjonalt er det mange 
ulike eksempler på kollektivt 
eierskap som La Borda, Lilac  
og Codha. Modellene er ulike, 
men har til felles at de opere-
rer utenom den tradisjonelle 
grenseoppgangen mellom det 

man normalt forstår som eie- 
og leieforhold i boligmarkedet. 
Ingen av modellene er utprøvd 
i noen særlig grad i Norge.

For å utvikle og ta vare på gode 
nabolag må tilgang til bolig 
kunne styres av andre hensyn 
enn rent økonomiske. I dag 
blir tilgang til bolig på Tøyen 
i stadig større grad forbeholdt 
de med best økonomi som kan 

kjøpe bolig eller leie privat, og 
de med svakest økonomi som 
får tilgang til kommunale bo-
liger. Beboere med vanlig inn-
tekt blir presset ut, sammen 
med de beboerne med liten 
inntekt som ikke når fram i 
den kommunale boligkøen. 
Dette skaper polarisering, 
heller enn en god blanding, av 
bomiljø.
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Som vist i flere eksempler er 
det mulig å basere tilgang til 
bolig på andre kriterier enn 
økonomi alene. I Islington 
Park Street Community 
gjøres dette gjennom søknad og 
kollektiv vurdering av personlig 
behov og egnethet. I Tyskland 
er det eksempler på at engasje-
ment i nabolag har blitt vektet i 
kommunalt salg av byggetomt.

I Bydel Gamle Oslo kan inno-
vasjon i regulering og rettighe-
ter, med nye eie og leieformer, 
gjøres ved å legge til rette for 
nye modeller for utvikling og 
organisering av bolig, som 
ivaretar boligbehov hos vanske-
ligstilte, samtidig som de har 
en bredere målgruppe enn de 
kommunale boligene.

Boligkontoret og Boligbygg sitt 
BOSin prosjekt for leie til eie 
er en mulighet for innovasjon 
i regulering og rettigheter som 
er i gang i bydelen. 

3. Innovasjon i styring av 
prosjekter og samarbeid 
mellom prosjekter og 
omgivelser (”governance”).

Boligutstillingen IBA Ham-
burg  og Homeruskwartier 
er gode eksempler på hvordan 
det offentlige kan være tilrette-
legger for utvikling som skaper 
nye samarbeidsformer på tvers 
av etater, profesjoner, nivåer, 
og ikke minst mellom offent-
lig, privat og sosial sektor. IBA 
Hamburg var et eget kommu-
nalt foretak som koordinerte 
boligutstillingen.

Fløyelsvevernes Nabolag  
viser hvordan et lokalt og 
sosialt initiativ gjennom et 
formalisert samarbeid med det 
offentlige kan få en plattform 
til å utvikle nabolag med sosial 
bærekraft og tilgang til boliger 
for vanskeligstilte. Her etabler-
te initiativtakerne, sammen 
med kommunen, et foretak 
med ansvar for utviklingen.

Områdereguleringen for 
Furuset har vist innovativ og 
strategisk bruk av fysisk plan 
i områdeutvikling. Dette er et 
viktig erfaringsgrunnlag for å 
bruke styring av byutvikling 
for sosiale formål.

En områderegulering for 
boligutstilling i Hovinbyen, og 
en områderegulering med et 
sosialt formål for Tøyen, kan 
være måter å bruke styring av 
byutvikling for sosial utjev-
ning, og viktige innovasjons-
bidrag i norsk planregime og 
områdeutvikling.

På Tøyen er det et mangfold 
av lokale initiativ, beboergrup-
per, sosiale entreprenører og 
andre interessenter. I Hovinby-
en har Pådriv tatt initiativ til 
bærekraftig, inkluderende og 
innovativ områdeutvikling8. 
Bydelen har med dette et godt 
utgangspunkt for å prøve ut 
innovativ organisering og 
styring av prosjekter med 
samarbeid mellom det offent-
lige, frivillige, nabolag, sosiale 
entreprenører, private utvikle-
re og næringsliv. 

4. Innovasjon i arbeidsmåter 
og finansiering.

Eksemplene har vist ulike 
former for innovativ finansier-
ing. De er ofte muliggjort ved 
at det er etablert ulike former 
for kollektivt eierskap. Flere 
har fått tilgang på gratis eller 
rimelig tomt.

Det er et stort potensiale for 

Codha
foto: S.Pecorini

8. www.paadriv.no
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Koordinering av innsats

Det er en gjennomgående forståelse for at 
gode og innovative boligsosiale løsninger 
krever tverrfaglig samarbeid på tvers av 
etater, forvaltningsnivåer, sektorer og 
profesjoner. 

B
olig for velferd, 
Nasjonal strate-
gi for boligsosi-
alt arbeid9, sier 
i innledningen 
at: 

“Erfaringene viser at samarbeid 
på tvers av sektorer og forvalt-
ningsnivåer er avgjørende for å 
lykkes i det boligsosiale arbeidet.” 

innovativ organisering av 
boligutvikling i Bydel Gamle 
Oslo, og i Norge forøvrig. Stort 
sett finansieres boligutvikling 
gjennom det kommersielle lå-
nemarkedet, eller Husbanken. 
Dette gjelder både for privat-
personer og utbyggere.

Tilvisningsavtaler er et eksem-
pel på en vellykket innovasjon 
i finansiering i samarbeid mel-
lom Husbanken, kommunene 
og private utbyggere. Men 
stort sett foregår finansiering 
av bolig innenfor tradisjonelle 
rammer. Det er likevel grunn 
til å tro at det kan finnes 
investorer som er interessert 
i innovative modeller for 
finansiering av boligutvikling, 
dersom det utvikles prosjek-
ter som åpner for denne type 
muligheter.

Det politiske målet om ti pro-
sent rimelige boliger i Bjørvika 
og på Sørenga ble ikke reali-
sert. Det viser at det er behov 
for å finne innovative måter 

å finansiere rimelige boliger i 
denne type prosjekter. Fjord-
byen med Bispevika, Loenga 
og forlengelsen av Barcode er 
områder hvor dette kan prøves 
ut.

En boligutstilling i Hovinbyen 
vil være en plattform for inno-
vativ utvikling av ulike former 
for finansiering, modeller for 
leie og eie, selvbygging og 
organisering av boligutvikling i 
ulik skala.

På samme måte kan tilretteleg-
ging for sosial boligutvikling 
på Tøyen, og i bydelen som 
sådan, fremme innovasjon i 
arbeidsmåter og finansiering. 

5.  innovasjoner som angår 
helheten i lokale velferds-
systemer.

Flere av eksemplene viser 
lokalt orientert boligutvikling 
som supplerer den kommu-
nale og private boligsektoren. 

Utvikling av en slik sektor vil 
i norsk sammenheng være en 
innovasjon i boligmarkedet. 
Det åpner også for å forstå boli-
gutvikling i sammenheng med 
velferdsutfordringer på andre 
områder som kosthold, fattig-
dom, oppvekst, integrering, 
folkehelse og arbeidsmarked.

I arbeidet med å finne nye 
boligsosiale løsninger i Bydel 
Gamle Oslo bør en utvide 
forståelsen av hvilke bruker-
grupper som har behov for nye 
løsninger. Både for å dekke 
reelle behov, men også for å 
legge til rette for gode, blande-
de bomiljø.

På samme måte må et høyt 
ambisjonsnivå for innovative 
klima- og miljøløsninger være 
en naturlig del av ethvert 
boligsosialt utviklingsprosjekt. 
Bydelen kan på denne måten 
gå foran i å utvikle klima- og 
miljøløsninger basert på sosial 
bærekraft i tilknytning til 
bolig.

9. Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 
(2014–2020), Departementene, 2014

10. Planstrategi for Oslo 2016–2019 Planprogram for revisjon av 
kommuneplanen, Oslo kommune, 2016
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Planstrategi for Oslo 2016–
201910 sier: 

“Kommunen skal utrede hvordan 
vi kan bruke styring av byutvik-
lingen som et verktøy for sosial 
utjevning (...) Her er det viktig å 
tenke byutvikling i vid forstand 
og samarbeide tverrfaglig.” 

Rapporten Innovasjon og sty-
ring i boligsosialt arbeid11 sier: 

“Noen faktorer som bør være til 
stede for å utvikle en kultur for 
innovasjon er trygghet og tillit, are-
naer for refleksjon, og formaliserte 
arenaer for samarbeid på tvers 
mellom etater og profesjoner.”

Tverrfaglig samarbeid på tvers 
av etater, forvaltningsnivå, sek-
torer og profesjoner er ikke noe 
som skjer av seg selv. Det er nød-
vendig med konkret koordine-
ring og tilrettelegging. Uten slik 
koordinering blir potensialet 
i det boligsosiale arbeidet 
vesentlig svekket, ved at ulike 
innsatser blir fragmenterte, i 
stedet for å inngå i en helhet-
lig sammenheng. Det er i dag 
vanskelig å se en helhetlig og 
tverrfaglig koordinert boligsosial 
innsats på tvers av etater, nivåer, 
sektorer og profesjoner på Tøyen, 
eller i Bydel Gamle Oslo.

En kultur for innovasjon, på 
tvers av etater og nivåer, må for-
ankres på et høyt og beslutnings-
dyktig nivå. Ledelse i relevante 
etater og foretak må involveres i 
koordineringen av det boligsosi-
ale arbeidet. Programstyret som 
er etablert i forbindelse med  
omorganiseringen og utvidelsen 
av områdeløftet til Grønland, 
vil ha en viktig funksjon i dette 
arbeidet. Det samme gjelder 
den arbeidsgruppen program-
styret er i ferd med å sette ned 
for å jobbe med bolig og sosial 
bærekraft.

På daglig basis kan arbeidet 
med nye boligsosiale løsninger 
koordineres av programkontoret 
for områdeløft. Programkontoret 
har et metodisk grunnlag som 
svarer til de overordnede strate-
giske målene for det boligsosiale 
arbeidet. Helhetlig og tverrfaglig 
innsats er strategiske hovedgrep 
i områdeløftmetodikken12. Den 
tverrfaglige tilnærmingen i det 
boligsosiale arbeidet kan derfor 
styrkes ved at programkontoret 
får et tydeligere og formalisert 
koordinerende mandat, og nød-
vendige ressurser for å ivareta et 
slikt oppdrag.

For det enkelte prosjekt er Hus-
bankens  prosjektutviklingsmo-

dell13 en rådgivende modell for 
god samhandling og koordine-
ring av prosjekt i områdeløft.

Også andre aktører som private 
utviklere, ideelle organisasjoner 
som Bymisjonen, eksisterende 
boligsosiale tilbud, boligbygge-
lagene og sosiale entreprenører 
må kobles på koordinering av 
innsats.

En helhetlig boligsosial innsats 
i bydelen omfatter mere enn om-
rådeløftets innsatsområde. Det 
kan derfor være hensiktsmessig 
at koordinering for den bydels-
omfattende boligsosiale innsat-
sen blir lagt utenfor programkon-
toret for områdeløft.

 
Dersom en bydelsomfattende 
boligsosial innsats blir lagt 
utenom programkontoret, må 
den koordinerende enheten 
likevel jobbe tett sammen med 
programkontoret. Det vil være 
viktig å sikre en tydelig sam-
menheng mellom det boligso-
siale arbeidet i innsatsområdet 
for områdeløftet og i bydelen 
for øvrig. Og at den tverrfaglige 
tilnærmingen i områdeløftme-
todikken gjenspeiler seg i den 
helhetlige boligsosiale innsat-
sen i bydelen.

11. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeide, Anne 
Skevik Grødem, Institutt for Samfunnsforskning, 
2014

12. Programplan for Områdeløft Tøyen 2015 - 2018, Bydel 
Gamle Oslo, Oslo kommune, 2015

13. Husbanken, Husbankens Prosjektutviklingsmodell, 
2012
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K
ommunale boliger 
er det største 
boligsosiale 
tiltaket på Tøyen 
i dag. Som en del 
av Tøyenavtalen 

er det vedtatt at en del av disse 
skal selges. Det er allerede tømt 
femti leiligheter i Hagegata 30, 
og nedsalg er i gang i Hagegata 
31 hvor leilighetene selges en og 
en etter hvert som kontraktene 
går ut14. I tillegg til disse gårdene 
er det planlagt solgt ytterligere 
hundre kommunale leiligheter i 
Bydel Gamle Oslo.

Stedsanalysen anbefaler at man 
ikke selger kommunale boliger: 

“Etter å ha gjort en samlet vur-
dering av utfordringene med den 
relativt sterke konsentrasjonen av 
kommunale boliger på Tøyen har 
vi kommet til at vi ikke tror at 
løsningen er å selge flere boliger 
enn de som allerede er solgt”.

Boligbehovsplanen 2017 - 2020 
sier at man kan vurdere å selge i 
områder med mange kommunale 
boliger. Samtidig er planen klar 
på at det er mulig å skape gode 
bomiljø også ved konsentrasjon 
av kommunale boliger. Men at 
det krever innsats: 

“Ved stor konsentrasjon av 
kommunal boligmasse kan gode 

bomiljøer skapes ved å legge til 
rette for variert beboersammen-
setning. Dette krever noe stedvis 
ombygging og tilrettelegging av 
eksisterende boligmasse”. 15

Stedsanalysen utdyper dette og 
etterlyser en oppgradering av de 
kommunale boligene, fellesområ-
der og uteområder: 

“Oppgradering og utbedring av 
kommunale boliger, fellesområ-
der og uteområder. Det er ingen 
grunn til at disse skal være i så 
dårlig stand. Ved ikke å bidra til 
en opprustning, er kommunen 
selv med på å holde Tøyen nede.” 

Goedkope Woning i 
Belgia, er et eksempel på 
hvordan de gjennom aktiv 
medvirkning med beboerne 
endte opp med å bedre 
bomiljøet og bygge flere 
sosiale boliger, i stedet 
for å gjennomføre den 
planlagte reduksjonen.

Bydel Gamle Oslo spør i sin kom-
mentar til Boligbehovsplanen om 
kartlagte behov skal vektlegges 
når kommunen skal øke antall 
utleieboliger og spre de over hele 
byen. De understreker at bydelen 
opplever et reelt sett kraftig 
svekket tilbud av kommunale 
boliger.16 Dette viser et tydelig 
dilemma ved spredningspolitik-D
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14. Det blir nok vi som flytter først” En studie av kommunale beboeres 
opplevelser av Tøyenløftet, Tormodsgard, UiO, 2015

15. Boligbehovsplan 2017-2020, Oslo kommune 2016, s 43
16. Bydel Gamle Oslo, Boligbehovsplanen---innspill-fra-bydel-Gamle-Oslo, 

2016
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ken for de kommunale boligene, 
ved at man skal selge seg ned 
der behovet er størst.

Der det er stort behov for 
kommunale boliger, og følgelig 
stor konsentrasjon, er det viktig 
at det blir satt inn ekstra tiltak 
på bomiljø. Det er i budsjett 
for Oslo kommune 2017 avsatt 
satt av 50 millioner kroner til 
boligsosialt arbeid. Midlene skal 
brukes til å bedre bomiljøet i 
kommunale boliger gjennom 
fysiske bomiljøtiltak, tilskudd 
til prosjekter i ideell og frivillig 
regi, samt boligsosialt utviklings-
arbeid. Tiltaket målrettes mot 
bomiljøer med særlige utfor-
dringer17. Det er også satt av 210 
millioner årlig i investerings-
budsjettet i økonomiplan for 
2017 - 2020 til rehabilitering av 
kommunale boliger.

For å få mest mulig positiv 
effekt på bomiljø, er det 
viktig at disse midlene blir 
disponert gjennom reell 
medvirkning. Gode prosesser 
for bedre bomiljø må invol-
vere beboerne i de kommu-
nale boligene, nabolaget 
rundt, og samhandling på 
tvers av etater, sekto-
rer og nivåer. Sosiale 
entreprenører kan 
inkluderes i dette 
arbeidet.

Veien videre                              

 
Mange beboere i kommunale 
boliger mangler tilgjengelige 
strategier for å flytte ut av 
boligen, og etablere en lokal 
boligkarriere i nærområdet. 
Dersom beboere får mulighet 
til å etablere seg i egen bolig, 
og samtidig beholde tilknyt-
ningen til nærområdet, vil be-
hovet for kommunale boliger 
endres.
Dersom man selger de 
kommunale boligene 
uten at slike strategier er 
tilgjengelig og beboere 
blir presset ut av nærom-
rådet, vil områdeløftet 
bli et gode for helt andre 
enn, og på bekostning av, 
de som bor i området og 
de kommunale boligene i 
dag.

17. Oslo Kommune, Protokoll fra bystyrets møte onsdag 7. 
desember 2016, 9 Verbale vedtak, Finanskomiteen
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Leie til eie

Det er mulig å redusere antallet kommunale boliger ved å selge 
boligene til eksisterende beboere. Dette kan for eksempel skje ved 
en tilpasset leie til eie modell. I Hagegata 31 har beboerne fått tilbud 
om å kjøpe boligen til åtti prosent av takst. Likevel har det vært få 
beboere som har hatt mulighet til å kjøpe leiligheten de har bodd i 
når den har blitt solgt.

D
ette er en del av 
bakgrunnen for 
Boligkontoret 
og Boligbygg sitt 
BOSin prosjekt 
for å identifisere 

potensielle kjøpere i kommunale 
leiligheter, og utvikle en modell 
som gjør det mulig å selge til dis-
se. Det er viktig at dette arbeidet 
følges opp og videreføres også 
utenfor rammene av BOSin.

I England har beboerne i kom-
munale boliger lovfestet rett til å 

kjøpe boligen til kraftig redusert 
pris dersom de har bodd i den i 
mer enn fem år. Her i Norge har 
Fræna og Drammen kommune, 
og Trondheim og omegn boligbyg-
gelag, hver for seg utviklet inno-
vative modeller for leie til eie.
 
Leie til eie modeller basert 
på lokale behov og forut-
setninger er et viktig tiltak 
for å hjelpe beboere i de 
kommunale boligene inn på 
boligmarkedet. Forsøkene i 
Hagegata 31 viser at det er 

behov for å etablere modeller 
som møter forutsetningene 
til de aktuelle beboerne på en 
annen måte for å lykkes.

Det bør også utarbeides en 
modell for leie til eie som ikke 
er basert på rentebærende 
lån. En slik modell kan ha en 
viktig integrerende effekt ved at 
personer, som av religiøse eller 
kulturelle årsaker ikke ønsker 
slike lån, kan komme seg ut av 
kommunale boliger og inn på 
boligmarkedet.

Salg av kommunale boliger

Kommunale leiligheter som man hverken 
kan beholde eller selge til beboere, bør 
likevel ikke selges på det åpne markedet. 
Sosial bærekraft bør være et hensyn ved 
salg av kommunale leiligheter.

S
alg av kommu-
nale boliger bør 
ikke brukes til 
forverring av 
den enkeltes 
bosituasjon, eller 

fortrengning av beboere med et 
reelt boligbehov. Salg bør derfor 
avventes inntil man har etablert 
løsninger som gjør det mulig for 
beboerne selv å kjøpe leiligheten 
sin. Dersom dette ikke er aktuelt 
bør den selges på en måte som 

S
osiale bærekraft 
i nabolag, nær-
miljø og bydel, er 
avhengig av at man 
ivaretar alle bebo-
ere som står i fare 

for å måtte flytte, samtidig som 
man har et særlig fokus på de 
mest vanskeligstilte. For å finne 
gode boligsosiale løsninger med 
godt bomiljø for vanskeligstilte, 
må man se på tilgang på bolig og 
bomiljø for hele lokalsamfunnet. 

Denne studien har en tredelt 
forståelse av hva som menes med 
sosial boligutvikling i forbindelse 
med sosial bærekraft og boligsosia-
le løsninger.

Først og fremst sikter det til 
utvikling av boliger med et sosialt 
formål. Et sosialt formål kan for 
eksempel være tilgang på rimelige 
boliger til definerte målgrupper, 
eller at boligene skal være rime-
lige. Det kan også være tilknyttet 
tilhørighet og områdeutvikling,  
eller ha miljø og klima som formål.

Dernest sikter det til at utviklin-

gen av boligene er sosial. På sitt 
mest spesifikke kan dette være 
at en byggegruppe prosjekterer 
og bygger boligene sammen. Men 
det kan også være andre former 
for medvirkning og involvering 
av framtidige beboere, nabolag 
og andre interessenter.

Til sist handler det om at bo-
ligene skal være sosiale i bruk. 
Dette kan handle om et fokus 
på fellesfunksjoner og sosiale 
fellesarealer. Noe som både 
styrker bomiljø og redusere areal-
behovet. Boligene kan også være 
sosiale i bruk ved at de inngår i 
en helhetlig sosial sammenheng 
i nabolaget. For eksempel ved 
at fellesfunksjoner er rettet mot 
hele nabolaget, og ikke bare den 
enkelte gården.

Denne type boligutvikling kan 
både sikre at fortetting i sentrale 
strøk er sosialt bærekraftig knyt-
tet opp mot lokalt boligbehov, og 
fremskaffe nødvendig kunnskap 
og erfaring for fortetting innenfra 
og ut basert på utvikling av gode 
nabolag og lokalt boligbehov.

ivaretar det lokale boligbehovet. 
Det kan skje gjennom salg til 
en ikke-kommersiell aktør som 
gjør det mulig å bli boende, 
dersom beboeren ønsker og 
har behov for det. Eller ved salg 
til personer som står i fare for 
å måtte flytte fra området på 
grunn av mangel på tilfredsstil-
lende bolig, men som samtidig 
inngår i en bredere målgruppe 
enn de som har rett til kommu-
nale bolig.

Sosial  
boligutvik

lin
g
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Kartlegge ubrukt areal

November 2016 hadde Oslo en boligreserve på 
hele 15 810 boliger.18 Boligreserve betyr eiendom 
som er regulert til bolig, men der det ikke 
er iverksatt bygging. Av 15 810 eiendommer 
regulert til bolig ligger hele 6 333 av disse i 
Bydel Gamle Oslo.

E
n vesentlig del av dette er på Ensjø og 
i fjordbyen som er i utvikling. Det er 
likevel en stor boligreserve også uten-
om disse områdene. Boligbehovsplan 
2017 - 2020 har likevel bare kartlagt to 
byggeklare tomter i Bydel Gamle Oslo, 

Håkonsgate 14 og 1619. Håkonsgate 12, har også 
stått tom i flere titalls år. Allerede i 2003 hadde 
bygningen forfalt lenge20. St. Halvards gate 27 er 
en annen tom eiendom, som ved flere anledninger 
har vært forsøkt tatt i bruk av boligkollektivet 
Brakkebygrenda21. Det er grunn til å anta at det er 
flere slike arealer både sentralt, men også utover i 
bydelen.

Det er et behov for en systematisk kartlegging 
av disse arealene. Slik at bydelen får en komplett 
oversikt over ubrukte arealer som er regulert til 
bolig, arealer som kan reguleres til bolig, og hvilke 
av disse arealene som er i kommunal eie.

Bydelen bør være proaktiv og se på muligheter når 
arealer frigjøres for transformasjon. Det vil blant 
annet være viktig å følge med på hva som skjer 
med Oslo Fengsel22.

del 3 — ANBEFALINGER

18. Aftenposten, Her er 15.810 boliger Oslo fortsatt venter 
på, Hanne Mellingsæter, Lorns Bjerkan, Torstein 
Ringnes, 16.11.2016

19. Boligbehovsplan 2017 - 2020, Oslo kommune, 2016, 
tabell 6.3

20. NRK Østlandssendingen, Plan- og bygningsetaten 
somler, Carolina Maira Johansen, Jan Henrik Mo, 
15.12.2003

21. Magasinet Kote, Brakkebygrenda - Mangfoldet som 
forsvant, Christina Martinsen, 02.03.2016

22. Verbalt vedtak i budsjett for Oslo kommune 2017: B9 
Flytte Oslo fengsel ut av sentrum. Mulighetsstudium 
for byutvikling og bevaring. Bystyret ber byrådet i 
samarbeid med staten se på om Oslo fengsel kan 
flyttes ut av sentrum og hvordan området alternativt 
kan benyttes.
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Strategisk kjøp av eiendom

Kartleggingen av ubrukt areal vil vise om det er et behov for å investere 
i eiendom eller tomt for å tilrettelegge for sosial boligutvikling. Kjøp 
av eiendom vil være en investeringskostnad som tilfører kommunen 
verdi over tid. Det er i byrådets økonomiplan 2017 - 2020 satt av over to 
milliarder til strategisk kjøp av eiendom og tomt for bolig 23.

Tilgang på tomt

På bakgrunn av kartleggingen av ubrukt 
areale, og eventuelt strategisk kjøp av 
eiendom, bør bydelen sammen med 
kommunen, tilrettelegge for sosial 
boligutvikling gjennom å tilby eiendom til 
innovative prosjekter som svarer til bydelens 
behov for gode boligsosiale løsninger.

F
lere av de interna-
sjonale eksemplene, 
som Granby 4 
Streets, Röstanga, 
La Borda, Orans-
si, Coin Street 

Community Builders, har på 
bakgrunn av, rimelig eller gratis 
tilgang på eiendom, utviklet 
sosialt og økonomisk bærekraftig 
bolig- og områdeutvikling.

Utviklinga i Bjørvika viser at 
utviklere mente det ikke var mu-
lig å utvikle rimelige boliger så 
lenge tomten ikke var subsidiert.

TIlgang på eiendom eller 
tomt er en nøkkel for sosial 
boligutvikling. For prosjekter 
for beboere med god inntekt kan 
det være mulig å betale opp mot 
markedspris for en tomt slik som 

det ble gjort i Spreefeld i Berlin. 
De kunne likevel bygge boli-
ger rimeligere enn det gjengse 
markedet, ved at det ikke var 
involvert en privat utvikler med 
behov for profitt. Bydelen bør 
legge til rette for og motivere 
til denne type pilotprosjekter, 
da også personer med normal 
inntekt kan ha problemer med 
å bli boende på Tøyen i dagens 
boligmarked.

 
Dersom hele, eller deler av 
målgruppen, for et boligpro-
sjekt er vanskeligstilte, kan det 
være nødvendig å tilby tomt 
rimelig eller gratis. Det å tilby 
en tomt gratis eller til under-
pris, for å sikre tilgang til bolig 
for vanskeligstilte, vil være en 

23. Byrådets bydsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017 - 2020, tabell 3.15
24. Dette er også mulig å gjøre innenfor EØS regelverket, slik som Oslo 

kommunes salg av tomt for en krone til VIF viste.
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elv om Bydel 
Gamle Oslo ikke 
har egne midler til 
kjøp av eiendom 
eller tomt for sosial 
boligutvikling, bør 

bydelen se på hvordan bydelens 
behov for nye boligsosiale løsnin-
ger kan gå inn i Oslo kommunes 
helhetlige investeringsplan.

I tillegg til de vedtatte midlene 
kan det være mulig å reinvestere 
inntekt fra salg av kommunale 
boliger i strategisk kjøp av bolig 
og eiendom.

subsidiekostnad for å ivareta et 
boligsosialt behov i bydelen24. 
Det vil likevel ikke kreve frisk 
kapital, så lenge tomten er i 
kommunal eie i utgangspunk-
tet. En avtale om gratis eller 
subsidiert tomt bør inneholde 
vilkår som sikrer at tomten blir 
brukt til det tiltenkte formålet. 
Og at kommunen har rett til 
kompensasjon, eller å få tomten 
tilbake vederlagsfritt, dersom 
bruk til det tiltenkte formålet 
opphører.

Det er også viktig å sikre at bo-
ligene forblir rimelige. Slik at det 
ikke bare er den første kjøperen 
som tjener på at det offentlige til-
byr tomt gratis eller til underpris, 
og deretter kan selge boligen til 
normal markedspris.

Strategisk utvikling av lokalt 
leiemarked

Halvparten av beboerne på Tøyen leier 
bolig. Omtrent førti prosent på det private 
markedet. Det er lite systematisert kunnskap 
om det private leiemarkedet, og hvem som 
utgjør leiere og utleiere. Det man vet er 
at det private leiemarkedet er preget av 
privatpersoner og små aktører25 . Det er en 
liten del av sektoren som er profesjonell. I 
flere andre europeiske land er det ofte en stor 
profesjonell og ikke-kommersiell utleiesektor. 
En slik sektor finnes ikke i Norge.

D
en store andelen 
leieboere på 
Tøyen bidrar til 
ustabilt bomiljø 
ved at leieboere 
opplever stor 

usikkerhet på boligmarkedet 
og rundt egen bosituasjon. Den 
store andelen private og mindre 
aktører forsterker ustabiliteten 
og usikkerheten. Det bør derfor 
utredes hvordan leiemarkedet 
kan utvikles til å bli mer forutsig-
bart og gi langsiktig sikkerhet.

Det bør tilrettelegges for å eta-
blere en sektor for ikke-kommer-
sielt utleie. A-Utleie er en aktør 

som er i gang med dette, men det 
er behov for flere.

Bydelen bør undersøke om det er 
mulig å gjøre forsøksprosjekter 
sammen med Husbanken, private 
utviklere og boligbyggelag, for 
profesjonelt boligutleie med 
sosialt formål. NIBR rapportene, 
“Boligbygging i Storbyene – vir-
kemidler og handlingsrom”26 og 
“Modeller for utleie med - sosiale 
formål”27 viser at de det er behov 
for utforsking av denne type 
kunnskap også på nasjonalt nivå.

Kommunen kan bidra til utvik-
ling av leiemarkedet gjennom 

25. Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie 
og offentlig–privat samarbeid, Jardar Sørvoll Hans 
Christian Sandlie, Velferdsforskningsinstituttet 
NOVA, 2014

26. Boligbygging i storbyene - virkemidler og 

handlingsrom, Barlindhaug et. al, NIBR, 2014 
27. Modeller for utleie med sosiale formål, Medby et. al., 

NIBR, 2012
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strategisk kjøp av eiendom som 
enten står ubrukt, eller brukes til 
utleie. Oslo kommune har satt av 
store midler til kjøp av eiendom 
og tomt for bolig. Spredningspoli-
tikken for de kommunale bolige-
ne bør balanseres ved at en del av 
dette brukes der det innmeldte 
behovet er størst. 

Strategisk kjøp av eiendom 
på Tøyen, og i Bydel Gamle 
Oslo trenger ikke å øke 
antallet kommunale 
boliger. Det kan være en 
måte å legge til rette for 
en profesjonell og ikke-
kommersiell utleiesektor, og 
å gjøre det mulig for lokale 
beboere å kjøpe leilighetene 
gjennom tilpassede leie til 
eie modeller.

Kjøp av eiendom må videre 
forstås som en langsiktig inves-
tering som betales tilbake, og 
lønner seg, over tid.

Ved kjøp av boliger på Tøyen 
bør en se på muligheten for å 
slå mindre leiligheter sammen 
til større. Dette både for å møte 
behovet til store trangbodde bar-
nefamilier og for å tilrettelegge 
for kollektive boformer.

Tilvisningsavtaler

Det ligger som et underliggende premiss 
i planene for fortetting innenfra og ut, at 
fortettingen skal drives fram av private 
utviklere, etterhvert som det etableres sosial 
infrastruktur og områdene blir oppfattet som 
attraktive nok kommersielt.

D
et er et stort 
spenn mellom 
tette sentrale om-
råder rundt Tøy-
en, og områder i 
Hovinbyen som 

ikke er modne for kommersiell 
utvikling. Bruk av tilvisningsav-
taler kan være hensiktsmessig 
rundt knutepunkt i områdene 
mellom disse ytterpunktene. 
Dette kan bidra til å tette gapet 
mellom ulike områder, og bygge 
en bro fra de tetteste områdene 
med det største presset, til de 
områdene der det ikke er etablert 
kommersiell interesse. 

Det bør identifiseres 
utbyggingsklare arealer i 
tilknytning til knutepunkt, 
som kan utnyttes i en 
satsing på fortetting 
innenfra og ut. Bruk av 
tilvisningsavtaler i disse 
områdene vil kunne 
komme raskt i gang, og 
fordele noe av behovet for 
bolig fra Tøyen og sentrale 

områder. En slik bruk 
av tilvisningsavtaler kan 
etablere en vei ut av de 
kommunale boligene på 
Tøyen, samtidig som man 
beholder en relativ nærhet. 
Dette gir mulighet for en 
lokal boligkarriere der 
man ivaretar sine sosiale 
nettverk.

For å sikre at beboere som går fra 
kommunal bolig til tilvisningsbo-
lig ikke skal få svekket bosikker-
het, bør man ved inngåelse av 
nye tilvisningsavtaler se på hvil-
ken type kontrakter som tilbys. 
Erfaringer lokalt fra HoIlender-
gata 10, og flere internasjonale 
eksempler som IBA Hamburg,  
Lilac, og  Islington Park Street 
Community, viser hvor viktig 
langsiktige leiekontrakter er, 
både for den enkelte leieboer, og 
langsiktig stabilitet i nabolaget. 
Det bør derfor utvikles tilvis-
ningsavtaler basert på tidsube-
stemte kontrakter, med mulighet 
for leie til eie.

Selvbyggerbygården Grundbau und Siedler av 
Bel arkitekter, IBA Hamburg.

foto: IBA Hamburg
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tabilitet i befolk-
ningsmassen, et 
sterkere lokal-
samfunn og flere 
muligheter til å bli 
boende i et område 

med sterkt stigende boligpriser, 
er generelle formål som kan være 
vanskelige å operasjonalisere. En 
måte å styrke disse formålene 
på er å forankre de i helhetlige 
fysiske planer28.

Eksempler som IBA Hamburg,  
Homeruskwartier og Strijp-S 
viser hvordan fysiske planer og 
områdereguleringer kan brukes 

strategisk for utvikling av 
boliger og områder med sosial 
bærekraft.

I Norge og Oslo er det lite 
erfaring med å bruke regu-
leringer på denne måten. 
En nyvinning er områderegu-
leringen for Furuset hvor Oslo 
kommune har vist vilje til inn-
ovativ bruk av reguleringsverk-
tøyet. Områdereguleringen har 
tydelige målsetninger som går 
utover fordeling av arealformål. 
Med offensive klimamål er det 
en innovativ og forbilledlig form 
for strategisk fysisk planlegging.

Styring av byutviklingen som  
et verktøy for sosial utjevning

Planstrategi for Oslo 2016–2019, 
Planprogram for revisjon av kommune-
planen etterlyser kunnskap om hvordan 
kommunen kan bruke styring av byutviklingen 
som et verktøy for sosial utjevning.

P
lanstrategien sier 
under overskriften 
“Strategiske plangrep 
- Byutvikling som 
verktøy for sosialt 
bærekraftig by”:

Kommunen skal utrede hvor-
dan vi kan bruke styring av 
byutviklingen som et verktøy for 

sosial utjevning. Det er viktig 
å utarbeide en strategi for å 
kartlegge hvilke typer problemer 
vi bør løse, hvilke virkemidler vi 
har til rådighet, hvilke sektorer 
som må bidra for å løse dem 
og til hvilken kostnad. Her er 
det viktig å tenke byutvikling 
i vid forstand og samarbeide 
tverrfaglig.

28. Det samme kan sies om den politiske intensjonen om at Oslo ikke skal 
bli en by hvor kun de med sterkest økonomi har råd til å bo, og at det 
skal være variasjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik 
bakgrunn kan bo over hele byen.

29. Plan og Bygningsloven §3-1.Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innen-
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Sosial bærekraft som  
samfunnsmessig behov

Plan- og bygningsloven åpner for sosial 
innovasjon i bruk av regulering ved at 
“samfunnsmessige behov og oppgaver” er 
spesifisert som mål som skal settes i område 
og reguleringsplaner29. Loven sier videre at 
man gjennom reguleringsplan kan sette 
vilkår for bruk av arealer, bygninger og 
anlegg i planområdet for å fremme eller 
sikre formålet med planen”.30

D
ersom målet 
med planen er 
et samfunns-
messig behov 
for sosial bære-
kraft og sosial 

utjevning, kan en regulerings-
plan sette vilkår for bruk av 
arealer, bygninger og anlegg i 
planområdet for å sikre dette.

Det er likevel begrensninger på 
hvordan regulering kan brukes 
for å ivareta samfunnsmessige 
behov. Man kan ikke regulere 
privatrettslige forhold som 
økonomiske plikter og rettighe-
ter eller eierforhold31. Det betyr 
for eksempel at man ikke kan 
bestemme gjennom regulerings-
plan at det skal være ikke-kom-
mersielle utleieboliger, eller 
kollektivt eierskap.

Sosial bærekraft og sosial 
utjevning må likevel ansees 

som samfunnsmessige behov, 
som kan sette vilkår for bruk 
av bygninger og arealer. Ved å 
utrede metoder for å ivareta 
disse formålene i regulering kan 
det være mulig å bruke styring 
av byutvikling som et vektøy for 
sosial utjevning.

Selvbyggerfeltet i Planprogram 
for Mortensrud er et eksempel 
på hvordan regulering kan 
tilrettelegge for reduksjon 
av kostnader og rimeligere 
kvalitetsboliger, uten å regulere 
privatrettslige forhold.

For å styrke formålet i en regule-
ringsplan med sosialt formål bør 
man også utforske mulighetene 
som ligger i innovativ bruk av 
støtteverktøy som rekkefølgebe-
stemmelser og utbyggingsavta-
ler. Og hvordan man kan bruke 
disse verktøyene for å legge til 
rette for utvikling i ulik skala.

Både Tøyen og områder i Ho-
vinbyen er gode kandidater til å 
møte denne målsetningen. Beg-
ge områdene har, på hver sine 
måter, behov og forutsetninger 
som gjør det naturlig å se på 
muligheten for å bruke styring 
av byutvikling, gjennom fysiske 
planer, som et verktøy for sosial 
utjevning.

for rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: a) 
sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, 
sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regi-
oner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, 
og angi hvordan oppgavene kan løses

30. § 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan I reguleringsplan 
kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til 
arealformål og hensynssoner om følgende forhold: 
2. vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 
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Boligsosial fortetting

Tøyen har blitt et attraktivt område 
for boligutvikling. Det er en tydelig 
økt interesse fra kommersielle 
utviklere, som kommer med 
nye forslag til fortetting. Forslag 
til detaljreguleringer mangler 
et planmessig rammeverk for 
å kunne inngå i en helhetlig 
tilnærming til områdeutviklingen. 
Reguleringsforslagene mangler 
derfor også sammenheng med det 
lokale boligbehovet.

D
et tydelige bolig-
behovet tilsier at 
fortetting bør skje 
ut fra et helhetlig 
og boligsosialt 
perspektiv. En 

forutsetning for fortetting på 
Tøyen, og områdene rundt, bør 
være at fortettingen svarer til lo-
kale behov og forutsetninger. Det 
er viktig å unngå at fortetting 
motvirker overordnede boligsosi-
ale formål.

Det er grunn til å stille spørsmål 
ved om nåværende utvikling 
bidrar til et polarisert, heller enn 
blandet bomiljø. Man bør derfor 
være forsiktig med å godkjenne 
ytterligere detaljreguleringer 
inntil det foreligger en helhetlig 
retningsgivende plan.

herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre 
formålet med planen, avveie interesser og ivareta 
ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor 
planområdet,

31. Regjeringen, Veiledninger og brosjyrer, 

Lovkommentar til plandelen av plan- og 
bygningsloven, Kapittel 12. Reguleringsplan, § 12-7. 
Bestemmelser i reguleringsplan
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Områderegulering Tøyen

Tøyen har et stort behov både for styring av 
utviklingen og sosial utjevning. Området har 
også en engasjert lokalbefolkning, kombinert 
med faglig og politisk interesse.

D
ette gir et godt 
grunnlag for å 
pilotere styring 
av byutviklingen 
som verktøy for 
sosial utjevning. 

En innovativ tilnærming kan 
være en områderegulering med 
sosial utjevning og bærekraft 
som formål.

En områderegulering vil kreve 
at det først utarbeides et planpro-
gram, som definerer og opera-
sjonaliserer de samfunnsmessige 
behovene som ligger til grunn for 
områdereguleringen.

Planprogrammet bør utarbeides 
gjennom en grundig medvir-
kningsprosess som involverer nå-
værende beboere på Tøyen. Dette 
arbeidet kan trekke lærdom fra 
tilsvarende prosesser for Furuset. 
Men der klima var fokuset på 
Furuset, bør et planprogram for 
Tøyen ha fokus på sosial utjev-
ning og bærekraft.

Uten en helhetlig og fysisk plan 
er det en stor risiko for at den 
fysiske utviklingen i området 
vil motvirke de politiske inten-
sjonene om sosial bærekraft. 
Dette kan sies å være tilfellet for 
detaljreguleringen av Hagegata 
25, som førte til et leilighetskom-
pleks der de største leilighetene 
ble solgt til fastpris av 9,8 og 11,5 
millioner kroner. Noe som ikke 
henger sammen med det lokale 
behovet for familieleiligheter, 
selv om det oppfyller arealkravet 
i leilighetsnormen.

Dette er noe som lokalmiljøet er 
svært opptatt av. Det var mange 
som ikke skjønte hva som var 
skjedd med Hagegata 25 før 
det lå folk i kø over natta for å 
kjøpe leilighet, med tilhørende 
avisoppslag32. I høringsperioden 
for en tilsvarende regulering 
for nabotomten på Hagegata 
27, kom det inn tjue kritiske 
bemerkninger fra enkeltperso-
ner, borettslag, foreldreutvalg 
og andre aktører i nabolaget33. 

Bemerkningene hadde ulike 
innfallsvinkler, men felles for de 
fleste var at de på ulike måter 
var opptatt av sosiale kvaliteter i 
nabolaget.

Ved å mobilisere dette enga-
sjementet inn i arbeidet med 
et planprogram og påfølgen-
de områderegulering, kan 
man realisere målsetningen 
for Områdeløft Tøyen om en 
nedenfra-og-opp stedsutvik-
ling, i tråd med innbyggernes 
behov og ønsker34. Det vil gi 
erfaring med bruk av styring 
av byutvikling som verktøy for 
sosial utjevning, samtidig som 
det kan styrke det positive enga-
sjementet som allerede finnes i 
lokalbefolkningen.

Ved fravær av en helhetlig plan, 
og fortsatt tilfeldig utvikling 
som motvirker de overordnede 
målsetningene for områdeløftet, 
risikerer man at det positive en-
gasjementet går over i oppgitthet 
og frustrasjon.

32. Dagsavisen, I kø for nye leiligheter, Tom Vestreng, 
04.11.2016

33. Ole Pedersen, som er en av forfatterne av denne 
studien var involvert i to av høringsuttalelsene. Oslo 

Kommune Plan og bygningsetaten, Innsyn Hagegata 
27, 02.03.2017

34. Programplan for Områdeløft Tøyen 2015 - 2018, Bydel 
Gamle Oslo, Oslo kommune, 2015
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Områderegulering Hovinbyen

Et byplanprinsipp for boligutvikling 
i Strategisk Plan for Hovinbyen35 er 
at “Områder som ikke er modne for 
kommersiell boligutvikling kan fungere 
som utforskningsarenaer for alternative 
boformer”.

D
e internasjonale 
eksemplene for 
områdeutvikling 
som Strijp-S,  Ho-
meruskwartier  
og IBA Hamburg  

viser hvordan medvirkning, 
planlegging og regulering kan 
sikre en kombinasjon av innova-
tiv utvikling og sosial bærekraft 
i utviklings- og transformasjons-
områder.

Hovinbyen har store områder 
som er planlagt som tett flerfunk-
sjonell by. Den strategiske planen 
sier at ulike boligtyper og stør-
relser skal gi grunnlag for sosial 
bærekraft. For å sikre varierte 
bomiljøer vil det i enkelte om-
råder være aktuelt med etable-
ring og utprøving av alternative 
boformer. Som eksempler nevnes 

studentboliger i tilknytning til 
Kabelgata, pendlerboliger inntil 
knutepunktene, kompaktboliger 
og kollektive boformer. Eksem-
pelsamlingen viser flere mulige 
modeller for å prøve ut innovati-
ve boligløsninger.
 
Hovinbyen gir en unik mu-
lighet til å bruke styring av 
byutvikling som et verktøy 
for sosial utjevning i plan-
legging og tidlig fase av 
utviking.

Ved å tildele felter til ulike typer 
utvikling og aktører, kan man leg-
ge til rette for utvikling av varier-
te bomiljø. Dette kan også være et 
virkemiddel for å skape attraksjon 
i områder som i utgangspunktet 
ikke er attraktive nok for kom-
mersiell utvikling alene.

35. Strategisk plan for Hovinbyen, Plan og bygningsetaten, 
Oslo kommune, 2016
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Områder som ikke er modne 
for kommersiell boligutvikling

I flere eksempler som Fløyelsvevernes 
Nabolag, Westbeth Artist Community 
og de planlagte Creative Enterprise Zones 
i London, får kunstnere og andre kreative 
grupper tilgang på rimelige lokaler i denne 
type områder, for å virke som en motor for 
å etablere aktivitet i områdene før de er 
kommersielle attraktive.

I 
Oslo er Sukkerbiten, 
Parsellhagene og Flat-
bread Society i Bjørvika, 
og Vippa på Vippetangen 
gode eksempler på å skape 
interesse og aktivitet i 

tidlig fase.

En kombinasjon av kunstnere, 
byggfellesskap og andre tidlige 
deltakere, kan sammen med det 
offentlige og private utviklere, 
skape nødvendig attraktivitet i 
Hovinbyen i områder som i ut-
gangspunktet ikke oppfattes som 
attraktive nok for kommersielle 
utviklere alene.

Boligutstilling

Hovinbyen åpner en mulighet for å invitere 
etablerte utbyggere, boligbyggelag og ulike 
typer byggfellesskap til å gjennomføre 
nyskapende prosjekter med fokus på sosial 
bærekraft.

E
n utprøvd og 
effektiv måte å 
gjøre dette på er 
å gjennomføre 
en boligutstilling 
etter modell av IBA 

Hamburg. Dette kan planlegges 
som en egen avgrenset område-
regulering, eller som et gjen-
nomgående strategisk prinsipp 

for hele Hovinbyen36.

En slik satsing kan motivere 
Boligbygg, private utviklere og 
boligbyggelagene til å bygge 
store mengder boliger i en 
begrenset periode. Det må også 
tilrettelegges for at mindre 
aktører kan drive småskala 
utvikling.

En boligutstilling kan være 
en motor for å dra i gang 
boligutvikling i områder 
som ikke er modne for 
kommersiell utvikling. Det 
kan også være et innovativt 
kraftsenter for å utvikling av 
gode boligsosiale løsninger, 
med nasjonal og internasjo-
nal relevans.

36. Pådriv har tatt initiativ til en lignende modell for 
utvikling i Hovinbyen gjennom forslaget om Pådriv 
Betaby. Se www.paadriv.no for mere info.
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lere av eksemplene 
har satt bolig i sam-
menheng med andre 
utfordringer og løs-
ninger. Det følgende 
er et kortfattet, ikke 

uttømmende, utvalg av perspek-
tiver som kan og bør være med 
i utvikling av gode boligsosiale 
løsninger. 

Klima og bærekraft

Selv om denne studien og 
eksempelsamlingen har hatt et fokus på 
sosial bærekraft, er det mange eksempler 
som viser at sosial og økologiske bærekraft 
henger tett sammen.

C
odha  i Sveits som 
primært utvikler 
rimelige boliger på 
utsiden av et speku-
lativt boligmarked, 
har samtidig fokus 

på å være forbilledlig når det 
kommer til å finne miljø- og klima-
vennlige byggtekniske løsninger.

På samme måte har Goedkope 
Woning i Belgia gjennom byg-
ningsrehabilitering med fokus 
på klima, styrket den sosiale 

bærekraften i boligområdet. 
Det er presentert flere andre 
eksempler som Ulsholtsveien,  
Lilac, Spreefeld og Russ, hvor 
økologisk og sosial bærekraft er 
tett sammenknyttet. 

Klima er i dag et bakteppe 
for all politikk og utvikling. 
Gamle Oslo bør også stille 
konkrete krav og ha høye 
forventninger til gode miljø- 
og klimaegenskaper i all 
utvikling av bolig.
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Boform som fortetting

Forventet befolkningsvekst gjør fortetting 
til en av de viktigste retningslinjene for 
byutviklingen i Oslo. Eksemplene presentert i 
kapittelet om boform viser at fortetting ikke 
bare handler om volum i det man bygger. 
Men også om hvordan man bygger, og 
hvordan man bor.

V
ed å ha flere 
fellesskapsløs-
ninger, og bo 
sammen på nye 
måter, reduserer 
man det totale 

arealbehovet, samtidig som man 
øker tilgang på ulike sosiale og 
felles funksjoner for hver enkelt 
beboer. Å dele på funksjoner 
som, kjøkken, gjesterom, ar-
beidsplasser, verksted, garasje og 
annet er en arealeffektiv boform.

Arealeffektivitet reduserer 
energibehov og har en kli-
maeffekt i seg selv. Samti-
dig som det er en form for 
sosial fortetting som gjør 
at det blir plass for flere 
å bo på samme areal i 
byen.

Det er viktig å passe på at fel-
lesskapsløsninger ikke blir en 
snarvei for å redusere kostnad og 
kvalitet. Det er vesentlig at slike 
løsninger utvikles med fokus på 
arkitektonisk kvalitet, og i tett 
dialog med framtidige beboere 
og lokalt boligbehov. 
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Folkehelse

Nabolag og bomiljø henger også 
tett sammen med folkehelse. 
En litteraturstudie gjort av NIBR 
viser at bolig og innemiljø er 
svært viktig for fysisk og mental 
helse37. Også nabolag og bomiljø 
påvirker fysisk og psykisk 
helse. Rapporten sier at tiltak 
på områdenivå kan ha positive 
helsekonsekvenser. Og at 
medvirkning og deltakelse kan 
bedre personers egenrapporterte 
helse.

H
os Est Metro-
pole Habitat 
i Frankrike har 
det ikke-kom-
mersielle 
utleieselskapet, 

sammen med beboerne, arbeidet 
med kosthold og lokal folkehelse 
som en del av boligtilbudet.

Også ensomhet, som er en stor 
utfordring for folkehelsen, hen-
ger tett sammen med bolig. To av 
tre hushold på Tøyen består av 
en person. Det er mange alenebo-
ende. I stedsanalysen sier en re-
presentant fra Rådet for psykisk 
helse at det er:

“ ... Det er ganske mange her 
som ikke jobber og mye ensom-
het, få som har kontakt med folk. 
Mange sitter hjemme i helgene 
når ingen av tilbudene er åpne. 
Man har ikke råd til å være med 
på ting. Det er vanskelig å finne 
gratis møtesteder.” 38

Den store andelen aleneboere 
gjør at ensomhet blant beboere 
er en utfordring man trenger 
mere kunnskap om. Det er grunn 
til å tro at aleneboende med liten 
inntekt og andre sosiale utfor-
dringer kan oppleve ensomhet 
på en måte som påvirker den 
psykiske helsen. Ulike former 
for bofellesskap kan være en 
måte å motvirke ensomhet på for 
enkelte.

Oppgradering av bolig og inne-
miljø kombinert med tiltak på 
områdenivå, med medvirkning 
og deltakelse, er derfor viktig i et 
folkehelseperspektiv.

37. Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen?. NIBR, 
Marit K. Helgesen et. al., 2014 

38. Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av 
Tøyen i Bydel Gamle Oslo. Ingar Brattbakk og Aina 
Landsverk Hagen et.al. AFI, Bydel Gamle Oslo, 2015
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Rus og psykiatri

Bolig, rus og psykiatri er 
sammensatte utfordringer. 
Primært handler det om hvordan 
personer med denne type 
utfordringer kan få en trygg og 
stabil bolig. I tillegg kan problemer 
med rus og psykiatri henge 
sammen med asosial atferd som 
skaper utrygghet i bomiljø.

R
apporten Under 
Brua setter mangel 
på bolig i sammen-
heng med salg av 
stoff og sosiale 
problemer for dårlig 

integrerte unge menn med bak-
grunn fra afrikanske land39.

Ungdom i familier med liten 
inntekt bor gjerne trangt. Noe 
som gjør det vanskelig å gjøre 
lekser hjemme, og å ha venner 
på besøk. Kombinasjonen av 
dårlig økonomi, risiko for å falle 
ut av skole og mangel på sosiale 
oppholdssteder, gjør at ungdom 
blir sårbare for rekruttering til 
miljøer som eksperimenterer 
med rus og kriminalitet.

I flere av de kommunale går-
dene opplever barnefamilier at 
personer med utagerende atferd 
skaper utrygghet i bomiljøet.

Bolig henger altså sammen med 

utfordringer tilknyttet rus og 
psykiatri på flere ulike måter.

Bolig først, som er en modell 
for normalisering i bosetting av 
personer med ulike utfordringer 
er på vei inn i Norge. Samtidig så 
er det ikke sikkert at denne mo-
dellen passer for alle i målgrup-
pen.Skæve boliger fra Danmark 
er en annen tilnærming for å 
gi denne gruppen tilgang til 
bolig. Modellene er på ingen 
måte gjensidig ekskluderende til 
hverandre, men må forstås som 
alternative tilnærminger med 
utfyllende kvaliteter.

Bolig er sentralt for å forebygge 
problemer tilknyttet rus og 
psykiatri. Det krever et bredt 
spekter av virkemidler fra akut-
tovernatting, og oppfølging av 
enkeltpersoner og bomiljø i de 
kommunale boligene, til perma-
nent bosetting gjennom ulike 
virkemdiler.

39. Under Brua - En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på 
Vaterland, Stine Marit, Sundsbø Hollerud, Velferdsetaten,  
Oslo kommune, 2017

189
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Integrering

Bolig er viktig for integrering. Det 
kan både handle om nyankomne 
flyktninger og beboere med lang 
botid.

D
et har vært 
et faglig og 
folkelig fokus 
på velkomstbo-
liger i Europa de 
siste årene. Det 

er etterhvert gode europeiske 
erfaringer med ulike former for 
velkomstboliger. Flere steder, 
som Startblok og Curant, 
handler det om å skape tilbud 
der nyankomne flyktninger, og 
andre med behov for bolig, bor 
sammen og deler på fellesfunk-
sjoner. Hotel Cosmopolis, viser 
hvordan bosetting av flyktninger 
kan kombineres med arbeidstre-
ning.

Integrering henger også tett 
sammen med bolig for personer 
som er norske statsborgere og 
har bodd lenge i området. I de 

kommunale boligene på Tøyen 
og i Gamle Oslo bor det mange 
personer med innvandrerbak-
grunn som har bodd i kommu-
nal bolig i mange år, og som 
mangler strategier for å etablere 
seg i egen bolig. Dette er en sam-
mensatt problemstilling. En del 
av dette er at flere ikke ønsker å 
ta rentebærende lån. Noe som er 
et effektivt hinder for å komme 
inn på boligmarkedet slik det er 
konstruert i dag.

Modeller som kan gi personer 
som har bodd lenge i kommu-
nal bolig mulighet til å etablere 
seg i egne hjem vil ha en viktig 
integrerende effekt. Det samme 
gjelder modeller som kan gi 
mulighet til å etablere seg på 
boligmarkedet, uten å ta rente-
bærende lån.

Rom i Grandhotel Cosmopolis 
foto: Grandhotel Cosmopolis
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Arbeidstrening og sysselsetting

Det er flere måter boligutvikling kan brukes 
som arbeidstrening. Det kan gjøres ved 
at man får mulighet til å jobbe på egen 
bolig, som det er gode erfaringer med i for 
eksempel Selvbyggerprosjektet for unge 
gjengangere.

P
å denne måten kan 
man gi vanske-
ligstilte personer 
arbeidstrening, 
samtidig som 
egeninnsatsen teller 

som egenkapital. Noe som kan 
være en effektiv metode for å gi 
enkelte grupper av vanskeligstil-
te muligheten til å etablere seg i 
egen bolig.

Områdeutvikling er også en 
mulighet til å gi lokale arbeidsle-
dige i et nabolag arbeidspraksis. 
I Granby 4 Streets gir de lokal 
arbeidsledig ungdom praksis-
plasser, som leder til formell 
kvalifisering. Det som begynte 
med å bygge og innrede lokale 
boliger har utviklet seg til sosialt 
entreprenørskap som i dag blant 
annet selger håndlagde fliser. 
Og alt overskudd går tilbake til 
nabolaget.

I Boendebyggarna i Sverige 

gir Skanska lokale arbeidsledige 
praksisplasser i områdeutviklin-
gen. Dette har ført til flere faste 
ansettelser, både hos Skanska, 
og hos andre bedrifter som har 
ansatt personer på bakgrunn av 
arbeidspraksisen i prosjektet. 
I tillegg gir dette deltakerne i 
arbeidstreningen en opplevelse 
av eierskap til, og stolthet over å 
delta i utviklingen av nabolaget.
 
Tøyen, og Bydel Gamle Oslo, 
har en stor andel arbeidsle-
dige, som ønsker å komme 
i arbeid. Det bør utredes mu-
ligheter for å se på hvordan 
utvikling i området kan bru-
kes til å gi lokale arbeids-
søkere praksis og arbeids-
erfaring som en inngang til 
arbeidsmarkedet.

Bolig i forbindelse med ar-
beidstrening kan også brukes til 
integrering av flyktninger som i  
Hotel Grand Cosmopolis .
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Medvirkning

En stor grad av medvirkning, 
brukerstyring og samskaping 
har vært en rød tråd gjennom 
nesten alle prosjektene i 
eksempelsamlingen.

M
edvirknings-
kravet i 
Plan- og 
bygningsloven 
ved planleg-
ging er mer 

eksplisitt enn mange tror.40 
Planmyndigheten skal gjennom 
hele planarbeidet sørge for åpen, 
bred og tilgjengelig medvirkning 
i lokalsamfunnet og dialog med 
organiserte og uorganiserte in-
teresser. Det skal også tilstrebes 
størst mulig offentlighet og reell 
medvirkning i planprosessene.

Likevel er medvirkning vanlig-
vis noe som skjer i tidlig fase av 
planlegging. Gjerne før lokalsam-
funnene er oppmerksomme på 
hva forslagene vil innebære. Til 
tross for lovfestet krav om åpen, 
bred og tilgjengelig medvirkning, 
er det ikke alltid at lokalsam-
funnene opplever at realiteten i 
planlegging og utvikling stem-
mer overens med det lovfestede 
kravet.

Den nasjonale strategien for 
boligsosialt arbeide, Bolig for 
Velferd, fremhever verdien av 
brukermedvirkning og har lagt 
dette til som en suksessfaktor for 
boligsosialt arbeide.

Medvirkning er også grunnleg-
gende for områdeløft som meto-
dikk41. Faglig er det utviklet gode 
verktøy for medvirkning.

Sosiokulturell Stedsanalyse42 er 
et nyttig redskap for å målbære 
innbyggeres innsikter og innspill. 
Stedsanalysen for Tøyen har gitt 
uvurderlig innsikt i lokalt opplev-
de utfordringer og forutsetnin-

40. Regjeringen Veiledninger og brosjyrer, 
Lovkommentar til plandelen av plan- og 
bygningsloven, Kapittel 5. Medvirkning i 
planleggingen § 5-1. Medvirkning

41. Husbanken, Mobilisering og medvirkning
42. Husbanken, Sosiokulturelle stedsanalyser
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ger. Stedsanalyse er også egnet 
for involvering av barn unge. 
Blant annet gjennom å involvere 
ungdom i feltarbeid43 og bruk av 
det digitale verktøyet barnetråkk 
utviklet av Norsk Design og 
Arkitektursenter sammen med 
Naturfagssenteret44.

Norsk Design og Arkitektur-
senter ferdigstiller for tiden 
verktøyet Folketråkk45, som er 
en videreutvikling av Barnetråkk. 
Også dette er verktøy som kan 
tilrettelegge for medvirkning på 
flere nivå.

En nabolagsinkubator, som 
Tøyen Unlimited, er en arena 
for å involvere lokale beboere 
og nabolag i områdeutvikling. 
Gjennom nabolagsinkubatoren 
inviteres lokale aktører til å 
identifisere lokale utfordringer, 
med en tilhørende plattform og 
metodikk for å utvikle løsninger 
på utfordringene med en forret-
ningsmessig tilnærming.

Plansmie er en metode for å 

involvere innbyggere i utvikling 
av reguleringsplaner. Dette har 
vært prøvd ut en rekke steder i 
løpet av de siste ti årene. Suksess 
for en plansmie er ofte avhengig 
av hvordan den er forankret i, 
og blir mottatt av, regulerende 
myndighet46.

Til tross for forankring i lovgiv-
ning, politisk anerkjennelse og 
etablerte faglige verktøy er det 
fortsatt et stort potensiale for å 
styrke medvirkning i byutvikling 
og gjennomføring av boligsosiale 
tiltak.

Når det er satt av store midler 
til rehabilitering av kommunale 
boliger og bomiljø for 2017 og 
økonomiplanperioden 2017 - 
2020, gir dette en god mulighet 
til å gjennomføre reell med-
virkning sammen med beboerne. 
Som eksemplene har vist, så gir 
medvirkning gode resultater for 
bomiljø og sosial bærekraft.

Det er i dag mange aktører på 
Tøyen som ønsker å involvere 
beboerne og få deres innspill. 
Dette kan føre til en medvir-
kningstretthet dersom beboerne 
opplever at de bidrar gjen-

nom medvirkning, uten at bidra-
gene fører til konkrete resultater. 
Kommunen og bydelen har et 
spesielt ansvar for at medvirknin-
gen er forpliktende og reell.
 
Et boligsosialt planprogram 
for Tøyen er en mulighet til 
å gjennomføre god og reell 
medvirkning i tråd med om-
rådeløftets ambisjon om å få 
til en nedenfra-og-opp steds-
utvikling i tråd med innbyg-
gernes behov og ønsker.

En boligutstilling i Hovinbyen vil 
åpne muligheter til å gjennom-
føre et bredt spekter av med-
virkning, involvering og samska-
ping på et nivå som ikke er gjort 
tidligere i norsk sammenheng i 
byutvikling.

Både Tøyen og Hovinbyen har 
potensiale til å utvikle svært gode 
innovative og sosialt bærekrafti-
ge løsninger ved å gjennomføre 
medvirkning på ulike nivå i alle 
ledd fra planlegging, via utvik-
ling til beboelse.

43. Fagsnakk, ”Det er gøy, jo!” Unge feltarbeidere og 
byutvikling, Aina Landsverk Hagen, 27.04.2017 

44. barnetrakk.no
45. DogA, Folketråkk for bedre by- og stedsutvikling, 

Andreas Birger Johansen, 07.03.2016
46. Dette er noe Bydel Gamle Oslo har konkret erfaring 

med fra plansmien for Bjørvika som bydelen 
gjennomførte i 2008.
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Nabolag

Langt flere enn de man 
tradisjonelt ser på som 
vanskeligstilt står i fare for å bli 
fortrengt fra Tøyen og områdene 
rundt. Dette henger sammen med 
den høye andelen leieboere, og 
gjør det vanskeligere å etablere 
langsiktig stabile og gode nabolag. 
Mange med tilknytning til 
området blir tvunget til å flytte 
på grunn av boligprisene og 
utviklingen på boligmarkedet. 
Blant disse er det mange som har 
vært ressurspersoner og viktig 
for den sosiale sammenhengen i 
området.

D
et er viktig å 
forstå bomiljø 
og tilgang 
på bolig i 
et helhetlig 
perspektiv som 

ivaretar alle beboere. Både 
de med liten inntekt, og de 
med normal inntekt. Målet 
bør være å sikre et godt og 
blandet bomiljø. Der så få 
som mulig blir presset til å 
flytte mot sin vilje, på grunn 
av økonomi.

De fleste av de internasjonale 
eksempelen som omhandler 
område- og nabolagsutvikling, 
som Coin Street i England, 
IBA Hamburg,  Planbude og 
Fløyelsvevernes Nabolag  i 
Tyskland og Strijp-S i Nederland, 
har fokus på å utvikle nabolag 
med blandet bomiljø.

Framskaffing av boliger til van-
skeligstilte bør gå inn i en helhet-
lig tanke om blandede bomiljø og 
sosial bærekraft i nabolaget.

Boligprosjektet Neue 
Hamburger Terrassen 

utviklet av beboerne selv med 
arkitektkontoret LAN Architects.  
foto: Bernadette Grimmenstein 

Planbude (Tyskland) 
foto: Margit Czenki
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I boligsosialt arbeide tenker man i 
utgangspunktet på offentlige aktører. Politisk 
er det styrt av ulike nivå av beslutningstakere 
fra bydelsutvalg til storting. Men selve 
den boligsosiale innsatsen og tiltakene 
utføres av andre offentlige instanser som 
NAV, Velferdsetaten, boligkontorene og 
kommunale foretak som Boligbygg. Og ikke 
minst har Husbanken en vesentlig rolle. Ikke 
bare som finansieringskilde, men også som 
retningsgivende kompetanseorgan.

D
enne studien 
viser at Bydel 
Gamle Oslo har 
gode forutset-
ninger for å 
bli en pilot på 

boligsosiale løsninger. Kombi-
nasjonen av stort lokalt behov, 

fleksibel boligmasse med mange 
leieboliger, områder med plan-
lagt utvikling, engasjement fra 
innbyggerne, faglig interesse og 
politisk vilje gir et godt grunn-
lag for å utforske og utvikle 
gode løsninger med byomfatten-
de og nasjonal relevans.

S
tudien har vist 
mange eksempler 
som inspirasjon for 
gode boligsosiale 
løsninger i Bydel 
Gamle Oslo. Noe av 

det mest interessante i mange av 
eksemplene er hvordan offentli-
ge myndigheter jobber sammen 

med sosiale aktører, private 
utviklere og næringsliv.

Dersom man ser det lokale 
boligsosiale grunnlaget som 
beskrevet i studiens første 
del, sammen med de inter-
nasjonale erfaringene i de 
presenterte eksemplene, er 
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det tydelig at gode boligso-
siale løsninger må involvere 
en mengde aktører utover 
de offentlige.

Et nødvendig utgangspunkt er 
engasjerte offentlige aktører som 
Husbanken, Områdeløft Tøyen 
og Grønland, Velferdsetaten med 
BOSin, Boligkontoret, Boligbygg 
og Plan og Bygningsetaten. Også 
andre aktører som NAV, Bykuben 
og Helseetaten kan ha en rolle. 
Den boligsosiale innsatsen hos de 
ulike offentlige aktørene må utvi-
kles og kobles sammen på tvers, 
og sammen med andre aktører.

Det er mange kunnskapsinsti-
tusjoner som Forskningsrådet47, 
Fafo48, Nibr49, Afi50, Nifu51 med 
flere som er involvert på Tøyen 
på ulike nivå. Og ikke minst 
er det ulike beboergrupper og 
relevante organiasjoner som 
beboerstyrene i de kommunale 
boligene, Tøyenkampanjen, 
Tøyeninitiativet og Leieboerfore-
ningen med flere.

De store utviklerne og boligbyg-
gelagene ønsker å skape attrak-
tivitet i planlagte utviklingsom-
råder. Flere av de har allerede 
en interesse for sosial bærekraft 
som de kan utvikle sammen med 
offentlige og sosiale aktører.

Ideelle aktører som Bymisjonen 
sin Bybo, og Betanien som har 
utviklet ungdomsboligene på 
Furuset, jobber med å utvikle 
gode boligsosiale løsninger. Det 
etableres nye initiativ som A- 
Utleie og Tøyen Boligbygge-
lag. Det er også flere sosiale 
entreprenører tilknyttet Tøyen 

Unlimited som jobber med 
bolig og sosial bærekraft fra ulike 
perspektiver. Og det er flere sosi-
ale boligtilbud i bydelen som kan 
inngå i et innovativt nettverk 
for sosial boligutvikling. Dette 
arbeidet bør styrkes, og sosiale 
entreprenører og andre relevante 
aktører, kan kobles enda tettere 
på det boligsosiale arbeidet i 
bydelen.

Det er ingen sterk tradisjon i 
Norge for sosiale investeringer 
som har vært med på å muliggjø-
re prosjekter som La Borda  og 
Granby 4 streets. Det er stort 
sett Husbanken som finansierer 
boligutvikling med et sosialt for-
mål. Det bør likevel være mulig å 
tiltrekke kapital gjennom sosiale 
investorer, dersom det etableres 
prosjekter som inviterer til den-
ne type investeringer.

Disse enkeltstående aktørene 
kan sies å utgjøre et uformelt og 
løst boligsosialt nettverk i dag. 
Til sammen utgjør mangfoldet 
av ulike aktører som jobber med 
et boligsosialt perspektiv, et 
godt utgangspunkt for det man 
innen innovasjonsteori kaller en 
klynge. Altså relaterte virksom-
heter som er knyttet sammen 
gjennom ulike former for lokalt 
samarbeid, kunnskapsflyt og 
konkurranse.

Men for at det skal bli en reell 
klynge er det nødvendig at de uli-
ke involverte aktørene er bevis-
ste på hverandre, forstår at man 
jobber innenfor samme område 
og har en strategisk praksis på 
utvikling av kunnskap og deling 
av erfaringer.

47. forskningsradet.no
48. fafo.no
49. hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR
50. hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI 
51. nifu.no
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Praktisk erfaring og  
kunnskapsutvikling

Det er flere tiltak som kan 
styrke det boligsosiale arbeidet i 
bydelen og bidra til å omdanne 
et løst nettverk av aktører til en 
innovativ klynge. Det er behov 
for en felles boligsosial bevissthet 
med en delt kultur for innovasjon 
med felles fokus, målsetninger 
og begrepsapparat for det 
boligsosiale arbeidet.

E
t politiske initiativ 
kan ha en effekt i 
seg selv. Ved at Bydel 
Gamle Oslo erklærer 
en ambisjon om å 
være en pilot for 

utprøving av ulike boligsosiale 
løsninger, vil det tiltrekke seg ak-
tører med en boligsosial interesse 
og kompetanse. De aktørene som 
allerede driver med aktiviteter 
tilknyttet bolig, vil motiveres til å 
forsterke sitt boligsosiale fokus.

En felles boligsosial bevissthet 
og kultur for innovasjon, krever 
nødvendigvis koordinering. I 
innsatsområdet for områdeløft 
har programkontoret gode 
forutsetninger for å kunne styre 
en helhetlig koordinering av 
boligsosial innsats. Gjennom 
programstyret for områdeløftet 

inkluderes beslutningsdyktig 
nivå blant relevante offentlige 
aktører og etater i den koordi-
nerte innsatsen.

Det er videre nødvendig å eta-
blere formaliserte arenaer der 
interesserte aktører kan møtes 
for å utforske utfordringer, pro-
blemstillinger og mulige løsnin-
ger. Dette kan for eksempel være 
jevnlige konferanser og semina-
rer, en eller flere ganger årlig, 
gjerne i kombinasjon med andre 
mindre fagsamlinger.

Arenaer for faglig utvikling bør 
ikke bli lukkede systemer, men 
må være åpne også for beboere 
og andre interesserte. Et godt 
forbilde her er avslutningskonfe-
ransen for Groruddalssatsingen, 
som ble presentert som en åpen 

fagkonferanse, men uten fagkrav:

“Målgruppen er enkel, men 
også stor og sammensatt: Alle 
som er opptatt av utviklingen i 
Groruddalen. Beboere, interes-
seorganisasjoner, boligutviklere, 
planleggere m.m.”52

 
Men viktigst av alt for å 
etablere en reell boligsosial 
klynge er konkrete 
prosjekter der man arbeider 
sammen for å finne de 
gode løsningene. Og der 
man sammen lærer av 
hverandre gjennom praksis. 
Det følgende er derfor en 
presentasjon av eksempler 
på ulike muligheter for 
sosial boligutvikling som 
er tilgjengelig i bydelen 
umiddelbart.

52. byplanoslo.no/content/det-skal-gro-mer-i-groruddalen

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

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

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

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

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

Prosjektet krever ingen inves-
teringskostnad fra bydel eller 
kommune. 

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

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

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

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

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

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

HVEM
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FRA KOMMUNAL 
BOLIG TIL  
NABOTOMTELAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 
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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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KUNST OG KULTUR 
SOM DRIVERE FOR  
ATTRAKSJON

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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