
Bokvalitet og boligmangfold

Møte med bolignæringen 10.02.2022



Program

Velkommen Ordfører Ragnhild Bergheim

Samarbeid kommune og bolignæring. 

Hvordan skape gode og mangfoldige bomiljøer sammen?

Gro Sandkjær Hansen, Oslo Met. 

Erik Plathe, Asplan Viak

Boligpolitikk i Lørenskog kommune Byutviklingssjef Arna Gudbrandsdottir

Pause

Erfaring med boligpolitikk i Lørenskog Selvaag Bolig og USBL

Diskusjon

Oppsummering og veien videre Byutviklingssjef Arna Gudbrandsdottir



STRATEGIC HOUSING

THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY – THE ROLE OF 

STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING 

MARKET HETEROGENEITY 

Fag- og dialogmøte Lørenskog 10.02.2022

Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

Erik Plathe, Asplan Viak



Hvordan bestille større bredde i nybyggingen, og sikre     

inkluderende lokale boligmarkeder:

- som har tilstrekkelig bredt tilbud? 

- som gir lavinntektsgrupper tilgang

- som gir sosialt og økonomisk heterogene 

boligområder

- som i sum gir mangfoldige byområder og nabolag?

Et samarbeidsprosjekt med brukerinvolvering, finansiert av Norges 

forskningsråd (2020-2022)

NIBR-OsloMet, NMBU, UiT, KTH, Asplan Viak, SoCentral, Oslo kommune, 

Bergen Kommune og Lørenskog kommune



Prosjektet StrategicHousing skal:

✓ UTVIKLE EN HETEROGENITETSINDEKS 
– For å gi kommunene et bedre kunnskap/ 
beslutningsgrunnlag om hva som bør bygges hvor

– For å gi kommunene et grunnlag for å vurdere 
boligøkonomiske virkemidler i et geografisk perspektiv.   

✓ STUDERE FOREGANGSKOMMUNER 
OG  IDENTIFISERE BEST-PRACTICE 

- Offensiv boligpolitikk

- Strategisk-operativ bruk av 
planredskap og andre virkemidler

- Studier av bransjens respons

✓ 3. ETABLERE LÆRENDE OG 
SAMSKAPENDE ARENAER  

- Videreføre KS nettverk for inkluderende boligpolitikk, 
og innhente erfaringer

- Etablere en samskapende arena for boligmangfold 
i Hovinbyen



UTGANGSPUNKT: GIR DAGENS LOKALE BOLIGMARKEDER 
DE BYSAMFUNN VI ØNSKER OSS?

✓INDIVIDNIVÅ: MANGLENDE TILGANG



UTGANGSPUNKT: GIR DAGENS LOKALE BOLIGMARKEDER 
DE BYSAMFUNN VI ØNSKER OSS?

✓SAMFUNNSNIVÅ: MANGFOLDIGE NABOLAG?









Hvilken rolle(r) kan kommunen spille for å få fram flere 
utradisjonelle prosjekter? 

1. Nye boligkjøpsmodeller 
i privat regi

2. Salg av kommunal tomt med vilkår: 
omsorgsbolig + leil under markedspris

3. Nye typologier med mye
fellesarealer



Hvordan kan en heterogenitetsindeks 
tas i bruk i planleggingen:

• For å bedre kommunens beslutningsgrunnlag 
– og bli bedre «bestillere»?

• For å gjøre private planinitiativ bedre innrettet, 
slik at de bidrar til mangfold 
– og ikke til segregering?







Føringer for bokvalitet og inkluderende bomiljø
- Boligpolitikk i Lørenskog kommune

Arna Gudbrandsdottir, byutviklingssjef



Film





Befolkningsutvikling

2021 2030

44 643 52 778Innbyggere

2591 3157Barn (1-6 år)

3560 4488Barn (6-12 år)

5873 8194Unge pensjonister/Eldre (67+ år)





Norges raskest 
voksende kommune

• Befolkningsvekst mellom 3-4% de siste 

årene

• I 2021 var befolkningsveksten på 4,5%



Norges raskest 
voksende kommune

De siste ti årene har det blitt bygget litt over

5000 boliger i Lørenskog kommune

900 boliger under oppføring nå. 

1600 boliger i reguleringsreserven

1500 boliger under planlegging



Bokvalitet og bomiljø



Arealstrategi

• Begrenset byggesone / grønn 
grense

• Fem utviklingsområder

• Koblinger mellom områdene 
prioritert til gange, sykkel og 
kollektiv

• Styrking av grønne akser 



Status 2022



Føringer for boligutviklingen i 
Lørenskog



Bokvalitet og inkluderende 
bomiljø

• Ulike boligtyper som gir tilbud til 

alle boligsøkende

• God bokvalitet

• Gode utearealer

• Klimavennlige byggematerialer 

og løsninger

• Samarbeid med bolignæringen



Hovedtemaer i revisjonen - planprogram

StedsutviklingMarka Boliger og bomiljø Transport og mobilitet Næringsliv

https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/revisjon-av-arealdelen/forslag-til-planprogram/3-1-marka-landbruksomradene-og-blagronne-verdier-skal-ivaretas-og-sikres.121352.aspx
https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/revisjon-av-arealdelen/forslag-til-planprogram/3-2-god-stedsutvikling-for-hele-lorenskog.121353.aspx
https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/revisjon-av-arealdelen/forslag-til-planprogram/3-3-boliger-og-bomiljo-med-kvalitet.121354.aspx
https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/revisjon-av-arealdelen/forslag-til-planprogram/3-5-framtidsrettet-naringsliv-med-attraktive-arbeidsplasser.121356.aspx
https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/revisjon-av-arealdelen/forslag-til-planprogram/3-4-trygg-og-miljovennlig-transport-og-mobilitet.121355.aspx


Revisjon av 
kommuneplanens arealdel









Pause



Line S. Wegger

Februar 2022

Bokvalitet og 

boligmangfold 



STASJONSBYEN



SKÅRERBYEN



Status

36

Dette fungerer godt

• En ja kommune som ønsker vekst

• Positiv til nytenking og endringer som løfter områder

• Lett å etablere god dialog, kommunen er tilgjengelig

Dette kan bli bedre

• Manglende intern koordinering mellom ulike avdelinger og etater. Eks. kommunalteknisk sier en ting, mens planavdelingen sier noe

annet 

• Krevende infrastrukturbidrag (gjør boliger dyrere), og manglende likebehandling av utbyggere

• Vi ønsker oss enda mer innovasjon 



SELVAAG CITY



SELVAAG CITY



SELVAAG CITY



Usbl’s engasjement
på Lørenskog

Vera Houck

10.02.2022
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S ide 41

110 000 medlemmer

85 000 boliger til forvaltning

550 utleieboliger

13 kontorer

315 ansatte

2000 boliger i tomtebank



Boligbyggelaget Usbl ble 
dannet av utålmodige 
selvbyggere som ikke kom 
inn i boligmarked i 1948 

Usbl er et boligbyggelag og 
samvirkeforetak som er eid 
av våre 110 000 medlemmer

Usbl – en boligutvikler med lang historie



Enklere inngang til 

boligmarkedet

Usbl Bomiljøfond Klima og bærekraft

Paris Proof

Bil

BUA

Sykkel

Opptatt av 

deling / sambruk



Fra Gro Sandkjær Hansen



1. Erfaringer med å utvikle god 
bokvalitet og boligmangfold 
(ulike boligtyper, boligtilbud 
til ulike grupper). Hva er 
utfordringen?

2. Hvordan kan kommunen 
legge til rette for å gi 
bolignæringen gode 
rammebetingelser og 
samarbeid om å utvikle 
boligområder med god 
bokvalitet og 
boligmangfold?
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Rammebetingelser

Infrastrukturbidrag (VPOR) må tidlig 

synliggjøres for å få forutsigbarhet. 

Likebehandling. Helst i forkant av 

regulering / ved tomtekjøp. Det bør ikke 

komme andre infrastrukturbidrag i tillegg.

Godt samarbeidet med kommunen 

fører forutsigbarhet for prosjektets 

fremdrift, økonomien og kvalitet.

Godt gjennomarbeidede søknader fra 

utbygger og smidighet i saksbehandlingen 

gir tidsbesparelser for begge parter
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Rammebetingelser

I store utviklingsområder har Byggesak tett kontakt 

med Kommunalteknisk avdeling, men utbygger 

er ikke nok inne her.

Kommunalteknikk har ofte absolutte krav vedr. 

infrastruktur. Dette trenger utbygger å få 

detaljkunnskap om i en tidligfase. Blir utbyggers og 

kommunalteknikks forståelse av kravene 

forskjellige, kan det skape store problemer i senere 

faser.

Kan dette løses med en annen organisering? 

Kan utbygger, kommunalteknikk og byggesak 

avholder arbeidsmøte i tidligfase?
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«får at 

eOverskrift»

Tekst

Erfaringer

Nordbygrenda:

Flere mindre rekkehus ble 

etterspurt av markedet, men 

lot seg ikke realisere grunnet 

parkeringskravene.

Gangvei var ikke realiserbar 

som tegnet i 

kommuneplanen.
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Erfaringer

Planer og bestemmelser må alltid 

tolkes.

På Solheimstunet ble prosessen 

angående fasader svært langvarig.

Godkjenningsprosess burde ha vært 

avklart tidligere.
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Erfaringer

Gode uteområder er viktige. 

På uteområder skal det også 

løses mange tekniske krav.

Fleksibilitet når det gjelder 

oppstillingsplasser 

for brannbiler på offentlig 

grunn kan gi bedre 

uteområder.
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«Overskrift»

Tekst

«Overskrift»

Tekst

Tunhus

Sosial møteplass for beboere i 

kvartalet, eid av borettslagene 

i Tunkvartalet.

Må være mange boliger i 

prosjektet for å kunne forsvare 

investeringen.

Usbl og Peab Eiendomsutvikling 

tar hele kostnaden for huset.
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Tunhus

TEK 17-krav måtte oppfylles

Hyttekrav burde være tilstrekkelig

Lettelse på kravene vil gjøre det 

enklere å bygge felleshus
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«Overskrift»

Tekst

«Overskrift»

Tekst

Parkering
Det er overdekning av 

parkeringsplasser på Skårer Syd.

Dispensasjon fra kravene ble ikke 

gitt

Prosjektet kunne ha fått 

andre/flere kvaliteter enn 

tomme parkeringsplasser



Bevar vedlikehold er et verktøy som er utviklet for at byggets eier skal kunne 

ha en god og forutsigbar kontroll på kommende vedlikeholdstiltak gjennom 

hele bygget livsløp.

Programmet Bevar vedlikehold vil gi eieren av bygget:

• En økonomisk og forutsigbar tiltaksplan

• Gi riktig avsetninger og budsjettering i forhold til påløpt slitasje per år

• Påpeke eventuelle forbedringstiltak

• Hjelp til å forlenge levetiden på materialene som er brukt i bygget, ved at 

riktig vedlikeholdstiltak bli knyttet til den spesifikke bygningsdelen
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Godt bomiljø og gode boliger krever vedlikehold



Takk for 
oppmerksomheten
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Diskusjon

1. Er det utfordrende å få til ønsket bokvalitet og boligmangfold i 

Lørenskog? 

2. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for bedre samarbeid om 

bokvalitet og boligmangfold med bolignæringen?

3. Er det noe kommunen bør være særlig oppmerksom på ved 

revisjonen av arealdelen?



Videre prosess


