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Innledning
Behov for rimelige boliger til førstegangsetablerere
«Bydel Alna har nå en mulighet til å kunne satse offensivt på unge mennesker i en
såkalt pre-etableringsfase. Med dette menes boligsøkende ungdom i alderen 18 – 30
år som er i behov av en utleiebolig i en periode på 3 – 5 år, før de eventuelt har spart
seg opp nok egenkapital til å søke lån/startlån for å kjøpe sin egen bolig»
Sitatet er hentet fra Områdeløft Furuset sin opprinnelige plan og oppdragsbeskrivelse
for forstudien1. I tillegg poengteres at det i bydelen i 2008 ble registrert godt over
100 husstander/personer uten egen bolig, 70 husstander stod i fare for å miste bolig
og 103 husstander bodde i uegnet bolig.
Denne beskrivelsen av det lokale boligbehovet i Bydel Alna anses fremdeles som
grunnleggende for bydelens boligsosiale arbeid. Med bl.a. dette som bakgrunn ble arbeidet med en forstudie for førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31 på Furuset igangsatt.
I oppdragsbeskrivelsen presiseres at Bydel Alna har en stor ungdomsgruppe og at det
finnes svært få passende leiligheter for denne gruppen boligsøkende i området. Samtidig antydes det at bydelen har samarbeidspartnere – Metodistkirken og Stiftelsen
Betanien Oslo - som på egen tomt i Ulsholtveien 31 er villige og motiverte til å bygge
boliger for utleie i tilknytning til det eksisterende Furuhuset.
I utgangspunktet antyder oppdragsbeskrivelsen at det på tomten forventes en utbygging av ca. 30 leiligheter.

1

Plan for prosjektutvikling: Leiligheter for førstegangsetablerere. Områdeløft Furuset, 30.1.,2012
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Prosjektets gjennomføring
I et samarbeid med stiftelsen Betanien Oslo og med midler fra Groruddalssatsingen
igangsatte Områdeløft Furuset og Bydel Alna forstudien for førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31 på Furuset i januar 2012.
Områdeløft Furuset og Stiftelsen Betanien Oslo vedtok den 14. februar 2012 å engasjere sivilarkitekt mnal Inge Willumsen som prosjektleder for Forstudie førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31 på Furuset. Tilbud og arbeidsprogram for gjennomføring
av forstudien datert 10.2.2012 ble lagt til grunn for vedtaket.
I gjennomføring av forstudien er det gitt bistand fra:
-- Planprosess, illustrasjoner, layout av IN`BY v/arkitekt og planlegger Lena Johansson og daglig leder Ola Bettum.
-- Tilstandsrapport Furuhuset v/Pål Bergli RIBA Rådgivende ingeniører as
-- Takst på eiendommen (tomt inkl. Furuhuset) v/bygningsingeniør og takstmann
Knut Rysstad.
-- Alternative hovedprinsipper for ombygging av Furuhuset til boliger v/sivilarkitekt
mnal Toril Teigar Jacobsen i Hille Mellbye Arkitekter
Forstudien er gjennomført under ledelse av en styringsgruppe med følgende sammensetning.
-- Susanne Kralik, Avdelingsleder /Stiftelsen Betanien Oslo.
-- Lars-Erik Nordby, Forstander/Stiftelsen Betanien Oslo
-- Gunnar Bradley, Administrativ leder/Metodistkirken i Norge
-- Gunn Indrevær, Prosjektleder/Områdeløft Furuset,
-- Unni Aasebø, Bydel Alna, Enhetsleder Bolig, kvalifisering og nærmiljø
-- Odd Inge Espe, Programleder boligsosialt utviklingsarbeid Bydel Alna
-- Tronn Jensen, Programleder boligsosialt utviklingsprogram/Bydel Alna
-- (Tronn Jensen overtok for Odd Inge Espe etter styringsgruppen møte i juni 2012)
Det er gjennomført 10 møter i styringsgruppen. Ett møte ble gjennomført i kombinasjon med befaring til uteleieboligprosjektet i Tevlingveien 16. Tre av møtene er kombinert med drøftinger med viktige ressursmiljøer:
-- Husbanken region øst vedr. finansiering – lån og tilskudd
-- Eiendomsutviklerfirmaet Lille Borgen AS vedr gjennomføringen av et kommunalt
utleieboligprosjekt i Tevlingveien og betydningen av et økonomisk solid konsept
for et utleieboligprosjekt
-- Utbyggingsselskapet JM vedr konkrete ideer om utnytting av og nybygging på
tomta.
I tillegg er det gjennomført møter med:
-- Aktiv Eiendomsmegling Furuset vedr boligbehov/boligsituasjonen på Furuset
-- Plan-og bygningsetaten og FutureBuilt vedrørende ideen om å utvikle U31 i hht
gjeldende kriterier og mål for FutureBuilts prosjekter.
-- Construction Management og USBL , drøfting av framdrift og organisering av
gjennomføring av programfasen og øvrige faser.
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I samarbeid med Bygglinja ved Hellerud videregående skole ble det, som ledd i de
medvirkningsprosesser som Områdeløft Furuset iverksetter, gjennomført et halvdagsseminar med deltakelse av fem elever og to faglærere. Hensikten var dels å innhente
synspunkter og ideer på hva slags boliger som bør bygges for lokal ungdom og dels
se på mulighetene for at elever ved bygglinja ved Hellerud vdg på sikt kan delta i den
framtidige byggeprosess på U31.
Det siste møtet i styringsgruppen ble gjennomført med deltakelse av bydelsdirektør
Tore Olsen Pran i Bydel Alna. I dette møtet ble et sammendrag av de konklusjoner
og løsninger styringsgruppen har kommet fram til presentert og som mer i detalj er
gjengitt i foreliggende rapport.

Oslo, 6. desember 2012

Lars Erik Nordby		

Susanne Kralik

Gunnar Bradley

Tronn Jensen

Gunn Indrevær

			

Unni Aasebø 		

Inge Willumsen
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Sammendrag
• Utleieboliger
Utbyggingskonseptet for eiendommen Ulsholtveien 31 skal baseres på utleieboliger som førstehjemsboliger rettet mot ungdom og andre. Det legges opp til en
omforent løsning om fordeling av boligene til ulike målgrupper i en videreføring
av det etablerte samarbeidet mellom Betanien og Bydel Alna. Betanien skal stå
for drift og utleie av boligene.
• Boligstørrelser
2- og 3 roms boliger på gjennomsnittlig 45m2 skal brukes som grunnlag for
beregning av husleie og av antall boliger med tilhørende uteareal og parkeringsplasser.
• Gjengs leie
Det må sannsynliggjøres at månedlig husleie ikke overstiger gjengs leie. Foreløpige beregninger antyder en månedsleie på ca kr 7.500 for en 45 m2 leilighet
ved en utbygging av 30 – 40 enheter.
• Felleslokale
Et felleslokale på brutto ca 150m2 (sal, kjøkken, toalett, kontorer, inngang) til
Betaniens diakonale virksomhet m.m. forutsettes innarbeidet i planene. Bruk av
del av kjeller i et ombygget Furuhuset er ett alternativ.
• Furuhuset bevares
Tilstandsrapport, takst og detaljerte studier av planløsninger antyder at Furuhuset kan bygges om til boliger. Begrunnelsen for å bevare er dels miljømessige
(bygningen som et kjent og tydelig landemerke i strøket, gjenbruksmuligheter).
Riving kan begrunnes med plan- og kostnadsmessige argumenter (færrest mulig bindinger i arealutnyttelsen, unngå usikkerhetsmomenter i en ombygging).
En riving eller bevaring av Furuhuset gir små forskjeller mht hva som kan oppnås
av boligareal. Loftet i Furuhuset som kan sammenliknes med en 3. etasje gir et
«gratis-areal» på ca 100m²/to boliger dersom to etasjer blir begrensningen på ny
bebyggelse.
• Grad av utnytting?
Det legges opp til en BYA på ca 30% som er godt over maksgrensen på 24%
i Småhusplanområder. Økningen begrunnes generelt med behovet for boliger i
Oslo og i bydelen. Tomtens anses godt egnet til en høyere BYA enn det småhusplanen legger opp til pga topografiske forhold, gode utsikts- og solforhold, nærhet til Furuset kulturpark i syd og til Furuset senter, få naboer som vil bli berørt
samt gode muligheter for utbygging på en økonomisk rimelig og kostnadseffektiv måte.
• Form for bebyggelse
Med utgangspunkt i anbefalinger gitt i møter med bl.a. representanter for eiendomsutviklings- og entreprenørselskapet JM anbefales en utbygging med boliger
i rekkehus i tre i 2 etasjer ( 2 etasjer + underetasje der terrenget gjør dette naturlig og mulig). Biloppstillingsplasser bør anlegges på terreng.
• U31 som et pilotprosjekt i FutureBuilt
Det er et mål at U31 utvikles som et FutureBuiltprosjekt med utgangspunkt i gjeldende kriterier til bl.a. energibruk og klimagassutslipp.
• Finansiering
Det legges opp til Husbankfinansiering. Etablering av boliger med kommunal
tildelingsrett – evt tilvisning - kan sikre at boligene kan toppfinansieres med Husbankens 20% tilskudd til utleieboliger.
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• Veien videre
Utbyggingen av U31 bør gjennomføres i fire faser og i regi av en profesjonell
prosjektorganisasjon.
Fase 1: Programfase – 1. halvår 2013
Fase 2: Kontraherings- og konkurransefase - Sensommer 2013
Fase 3: Prosjekteringsfase – Høst/vinter 2013-2014
Fase 4: Byggefase – Vår 2014 – vår 2015?

Vedtak om igangsetting av Fase 1 er fattet den 28.11.12 i styret i Stiftelsen Betanien.
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Dagens situasjon

Opprinnelsen
I 1922 ble det åpnet et barnehjem i det daværende trehuset Kirkehøy. Dette navnet
har sin bakgrunn i at det på dette høydedraget på Furuset stod en kirke på 1300-tallet, - derfor navnet Kirkehøyden - eller Kirkehøy. Ved barnehjemmets 30-årsfest i 1952
leste daværende bestyrerinne på Kirkehøy Ragna Andersen opp sin historie om stedet
og sa bl.a.:
«Det lyktes, og i januar 1922 kjøpte Metodistkirken eiendommen «Kirkehøi»
ved Ulsholtveien på Furuset. Prisen var 80 000 kroner, og det sto et stort hus
på eiendommen. Det inneholdt 9 værelser, kjøkken, bad og vannklosett og
«prægtige kjældere», alt moderne og godt innredet. Et nybygd uthus inneholdt
fjøs, svinestall, hønsehus, garasje, vedboder, tørkeloft osv. Eiendommen var på
ca. 16 mål dyrket jord, hvorav 4 mål have med frukttrær»
I en annen sammenheng skriver Finn Arnesen i Groruddalen Historielags Årbok av
1987 om det nye «KIRKEHØI BARNEHJEM PÅ FURUSET «
DET BLE ETTERHVERT klart at den gamle bygningen på «Kirkehøi» ikke lenger
var tidsmessig. Fra tidlig i 1940-årene startet Metodistkirken innsamling av
midler til bygging av et nytt barnehjem, og gjennom testamentariske gaver
og andre ytelser ble kapitalen reist. Vanskeligheter med å få byggetillatelse
gjorde imidlertid at den nye, toetasjers bygningen først sto ferdig i 1953. 29.
november dette året fant innvielseshøytideligheten sted på det nye «Kirkehøi».
Det gamle trehuset ble revet
Hvilke vanskeligheter det var å få byggetillatelse er ikke undersøkt nærmere. En
perspektivtegning fra ca.1948 av det nye Kirkehøy, nå kalt Furuhuset, viser en elegant
bygning med store dører og vinduer mot syd og en ark til loftsrommene 3. etasje.
Dette gjenspeiler noen av de ideer som nå kan legges til grunn for en mulig framtidig
ombygging av Furuhuset til boliger
Med åpningen av barnehjemmet i 1922 og det nye Kirkehøy i 1953 kan det i år
markeres 90-årsjubileum for Metodistkirkens engasjement på Furuset og til neste år
60-årsjubileum for drift av det nåværende Furuhuset.
Barnehjemsdriften ble avsluttet 1972. Metodistkirken sluttet å drive barnehage i 1995.
Fra 1996-2002 var det huset leid ut til en privat barnehage. I 2002 fikk bygningen
navnet Furuhuset.

Trehuset Kirkehøy, oppført 1922
Historiske bilder fra årbøker fra Groruddalen historielag
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Utkast til den nye bygningen ca 1948, arkitekt ukjent

Ulsholtveien 31 i dag
Eiendommen er på 4,794 daa, med
Furuhuset som eneste bygning i tillegg til
en enkel tregarasje. Eier er Metodistkirken
som leier den ut til Stiftelsen Betanien
Oslo som igjen fremleier den til Bydel
Alna til ulike sosiale tiltak rettet mot familier og barn.
Eiendommen ligger vakkert til på vestsiden av høydedraget der Ulsholtveien
går i vannskillet og deler høydedraget i
en vestlig og østlig del. Mot vest er det
utsikt over store deler av Groruddalen og
skogsområdene på nordsiden av dalen.
Furuset kulturpark er nærmeste nabo i
syd. Nabobebyggelse mot nord ligger
fra én til tre meter lavere enn kjellernivå
på Furuhuset og omfatter frittliggende
eneboliger og enetasjes tomannsboliger.
Mot vest og ca. seks meter lavere enn
kjellernivå på Furuhuset grenser U31 til
eneboligbebyggelsen i avkjørsel/blindvei
fra Micheletveien. Mot øst og på andre
siden av Ulsholtveien ligger et to etasjes
rekkehusområde.
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Furuset kulturpark

Furuset kirke

Eiendommen danner en avslutning mot
syd av småhusområdet på vestsiden av
Ulsholtveien og samtidig en overgang fra
bebyggelse til Furuset kulturparknord for
kirken. Det er 5 – 10 minutters gangavstand til Furuset senter.
Furuset Kulturpark, med inngjerdet beiteområde for sau, grenser til eiendommen i sør

Hagen sør for Furuhuset. Furuset kirke og Kulturparken i bakgrunnen

9

Furuhuset
Furuhuset ble bygget i 1952/53 med betong etasjeskiller og betongblokker i bærende
yttervegger. Bygningens fotavtrykk er 215 m², medregnet– utvendige trapper 248 m².
Bygningen har to etasjer pluss kjeller og loft. Etasjehøyden er 3,04 m, 2,88m og 2,52
m i hhv 1.-, 2. og kjelleretasje. Loftsetasjen med nye takvinduer har fri høyde til hanebjelke på 2,5 m. Bygningen har ikke heis, og står ikke på Byantikvarens «Gule liste».
Dagens bruk omfatter:
-- Familiesenter med Helsestasjon (2. etasje) og åpen barnehage (1. etasje)
-- Korttidsbarnehage (kjeller)
-- Lager (loft og kjeller)

Adkomst til Furuhuset fra Ulsholtveien. Det er ca 3 m høydeforskjell fra inngangsporten til 1. etasjenivå.

Grunnforhold
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. I hht tilstandsrapporten anses grunnforholdene som gode (fast grunn/fjell) for eksisterende bygning. For tomten for øvrig anslås
tilsvarende forhold.
Ved eventuell bygging av nye boliger på vestre deler av tomten må nødvendige hensyn tas til støttemur i skråningen ved tomtegrense mot vest.
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Antikvarisk registrering
I brev fra Byantikvaren i Oslo av 16.10.2008 fremheves at det i nærområdet til Ulsholtveien 31 at er gjort arkeologiske funn fra middelalderen. Områdets topografi tilsier i
seg selv «… et potensial for funn av automatisk fredete kulturminner.» 2
Saksbehandler Silje Hauge hos Byantikvaren anbefaler at beskrivelse av de tiltak som
forslås gjennomført på tomta sendes til Byantikvaren for vurdering om registrering skal
gjennomføres. (Ved tiltak over 300m² er det tiltakshaver som bekoster registreringen.)
Dette kan gjøres så snart et konkret (eller alternative) planforslag som er anbefalt av
styringsgruppen foreligger. En mulighet er å oversende forstudiens sluttrapport til uttalelse hos Byantikvaren.

Eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon omfatter kratt samt enkelte og mindre grupper av bl.a. bjørketrær (10 – 15 m høye) i skråningen mot vest. I tillegg danner en rekke med 8 - 10
bjørketrær (ca. 10 – 15m høye) i tomtegrensen mot Ulsholtveien en markant avgrensing av tomten og er en del av en gammel allé i Ulsholtveien.

Bjørkeallé i Ulsholtveien sett mot nord. Kirkehøy skimtes gjennom trærne til venstre i bildet.
Historiske bilder fra årbøker fra Groruddalen historielag

2

Journalpost 200810453/14 fra Thomas Overvaag Lie, Byantikvaren i Oslo
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Gjeldende regulering
Småhusplanen
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen og –bestemmelsene for Småhusområder i
Oslos ytre by. Dette gir bl.a. føringer for høyder og grad av utnytting (Paragraf 10)
-- totalt fotavtrykk av bygninger og parkeringsareal (BYA) på inntil 24 %
-- gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyder inntil 9,0 meter. For bebyggelse
med flate tak tillates gesimshøyde 7,0 meter – 7,5 meter/6,5 meter for høyeste/
laveste gesims for pulttak
I tillegg kommer krav til uteoppholdsareal (Paragraf 12)
-- minimum 50 m² pr boenhet der BRA er mindre enn 55 m².
(100 m² for boliger over 55 m²)
Bestemmelser om at minste størrelse på boligtomter skal være 600 m² gis i paragraf
11. I møte med saksbehandler på Kundesenteret i PBE 30. august 2012 ble det gitt
klar beskjed om at denne bestemmelsen ikke vil gi begrensninger i utformingen av et
prosjekt for U31.
BYA 24% gir i alt et tillatt fotavtrykk til bygninger og parkering, inkludert overbygget
sykkelparkering, på 1151 m2.
Parkeringsnormen for «den åpne byen» gir 0,8 biloppstillingsplasser for 2-roms bolig,
0,35 plasser for 2-roms studentbolig og 0,40 plasser for 2-roms omsorgsbolig. Hvilken parkeringsnorm som skal brukes for U31 med en utbygging av i hovedsak 2-roms
utleieboliger er så langt ikke drøftet med Plan- og bygningsetaten. I beregningene
som er gjennomført er det så langt tatt utgangspunkt i 0,5 biloppstillingsplasser pr
bolig.
Regulert veg/felles avkjørsel
Gjeldende reguleringsplan (S-3137) viser at vestre formålsgrense for regulert veg (i
reguleringsplan av 1989) på det nærmeste går parallelt med og 0,5 til 1 meter utenfor
østre eiendomsgrense til U31 Denne planen viser at Ulsholtveien forutsettes stengt for
gjennomkjøring og at U31 gis kjørevegadkomst fra nord-øst. En vendehammer der
veien stenges for gjennomkjøring tar 60 – 70 m² av tomtens syd-østre hjørne.
I møte med PBE den 30. august 2012 ble det antydet at dersom en fortetting på U31
medfører en vesentlig økning av biltrafikk til/fra tomta kan dette utløse krav til opparbeidelse av veien i hht foreliggende planer. Avklaring av dette spørsmålet forventes
gitt i en forhåndskonferanse.
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Takst og tilstandsrapport
Av takstdokumenter og tilstandsrapport for eiendommen og bygningen framgår det
bl.a. at fundamentering og bærende konstruksjoner i Furuhuset anses i god stand og
godt egnet til videre bruk – eventuelt til en ombygging til boligformål. Samlet verdi
på eiendommen pr dato er beregnet til kr 15 millioner 3.
Byggekostnader
Å kunne tilby utleieboliger med en rimelig/lav leiekostnad bygget innenfor
småhusplanens begrensninger mht grad av utnytting og byggehøyder forutsetter bl.a.
at utbyggingen baseres på enkle og rimelige byggeprinsipper. Bygninger i lette trehuskonstruksjoner i to etasjer – evt. to etasjer med eller uten underetasje gir erfaringsmessig de laveste byggekostnadene pr kvm.
Parkeringsbehovet bør i størst mulig grad løses ved parkering på terreng. Parkering
i kjeller medfører erfaringsmessig rundt kr 300.000 -400.000 i kostnader pr p-plass.
Dette bringer opp spørsmålet om dette er kostnader som rimelige utleieboliger for
ungdom skal belastes med.
Gjengs leie – foreløpig beregning av husleie
Gjengs leie for en to-roms leilighet på Furuset kan settes til i underkant kr 10.000 pr
måned. Dette sammenfaller med informasjon både fra lokal eiendomsmegler, fra
Husbanken og fra offisiell statistikk fra Oslo Boligbygg KF.

3

Verditakst av bygningen, bygningsingeniør Knut Rysstad
Tilstand og takstvurdering, Riba as
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Konseptavklaring

Behovet for et avklaret og robust konsept for bygging og drift av et antall utleieboliger
for en avgrenset målgruppe har blitt tydeliggjort for styringsgruppen – ikke minst i
møter med eiere av LilleBorgen AS. En konseptavklaring kan forstås som en helhet og
samspill av faktorer vedrørende
-- utforming og størrelse på de enkelte utleieboligene
-- en nødvendig tilpasning til småhusplanens bestemmelser om grad av utnytting,
BYA med mer
-- et robust potensiale for økonomisk forsvarlige leieinntekter med utgangspunkt i
den påtenkte målgruppe
-- stedets egenart

Planmessige muligheter og utfordringer
U31 - en vakker eiendom med attraktiv beliggenhet og godt egnet til fortetting
U31 har en rekke viktige forutsetninger for en god utnyttelse til boligformål: gunstig
topografi, adkomst fra øst, umiddelbar nærhet og utsikt til park, antatt gode grunnforhold, gode solforhold, vid utsikt over store deler av Groruddalen og nærhet til Furuset senterområde.

Utsikt fra eiendommen mot nord og marka.
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Dispensasjon eller omregulering
Dispensasjon
Eiendommen synes godt egnet til en utnyttelse som dels baseres på småhusplanens
prinsipper og dels bør kunne tåle en overskridelse av denne planens begrensninger
mht BYA evt. også etasjetall og parkeringsnorm. Dette kan ikke minst begrunnes
lokalt med utgangspunkt i det behov for nybygging av boliger som arbeidet med en
områdeplan for Furuset senterområde legger opp til. U31 ligger umiddelbart utenfor
avgrensingen av denne planen.
Skisserte alternativer viser hvordan ny bebyggelse er antydet som bygningskropper
som i dimensjon og fotavtrykk tilsvarer omkringliggende eneboliger og tomannsboliger.
Det er så langt antydet muntlig av saksbehandler ved Kundesenteret i PBE at søknad
om dispensasjon fra småhusplanens bestemmelser mht bl.a. BYA kan innvilges når
utgangspunktet er fortetting til boligformål. Hva dette vil kunne medføre i økning av
BYA og økt etasjetall og redusert parkeringsnorm på U31 kan bli vurdert i en forhåndskonferanse i Plan-og bygningsetaten, med bindende konklusjon i etatens referat fra
denne. Skisser som viser alternative måter å bebygge eiendommen på, evt. med flere
alternativer, forutsettes egnet som dokumentasjon i en slik forhåndskonferanse.
Omregulering
Å starte prosessen med omregulering for om mulig oppnå en vesentlig høyere BYA og
utnyttelse av tomta er så langt ikke vurdert. En omregulering må begrunnes med behovet for eller ønsket om en større grad av utnytting – ikke nødvendigvis en vesentlig
økning av BYA. Dette vil medføre en eller annen form for blokkbebyggelse - en bebyggelsesform som ikke passer til strøket og som ellers er den dominerende bebyggelsesform på Furuset. En boligblokk vil være et fremmedelement i Ulsholtveien.
Byggekostnadene for en boligblokk er vesentlig større per kvadratmeter enn for toetasjes rekkehus lignende trehus. Kr 10.000 eller mer pr kvm er oppgitt i Husbanken
som et sannsynlig tall.
En boligblokk vil kunne kombineres med kjellerparkering og på den måten redusere
p-areal på terreng. Hvor vidt det blir mulig til en hver tid å kunne leie ut alle kjellerparkeringsplassene vil være et avgjørende spørsmål. Med utgangspunkt i de målgruppene som forstudien har rettet seg mot er det tvilsomt om hvor mange av leietakerne
i U31 som vil være interessert i, eller i stand til, å betale leie av garasje i størrelsesorden
kr 1000 - 1500 kr per måned. Dersom p-plass i kjeller inngår som en pliktig del av
leieavtalen vil dette sterkt kunne begrense den aktuelle målgruppen for prosjektet.
Konklusjon
En eventuell omregulering av U31 vil medføre en tidkrevende prosess der utfallet er
usikkert. En dispensasjon vil - sammenlignet med en omregulering - gi vesentlige
besparelser med hensyn til reguleringsplanprosessens tid og kostnader. Det er heller
ikke gitt at en godkjent reguleringsplan vil gi et vesentlig høyere utbyggingspotensiale
enn en dispensasjon fra småhusplanen. En omregulering av U31 bør kunne vurderes
når dispensasjonsmulighetene i forhold til småhusplanen er klarlagt.
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Riving eller bevaring av Furuhuset
Riving
Styringsgruppen har i utgangspunktet ansett det som mest realistisk å basere utnyttelse av eiendommen på en riving av Furuhuset. Begrunnelse for dette var at bygningen
ble ansett uegnet både teknisk og praktisk til en ombygging til boligformål. I tillegg
vil bygningen kunne være et hinder for å oppnå best mest mulig arealeffektivitet, en
helhetlig disponering av eiendommen og en samlet og rasjonell utbygging.
Bevaring
I løpet av arbeidet med alternative skisser for bebyggelse på eiendommen har synet på
behovet for å rive Furuhuset endret seg. De konklusjoner som fremkommer av nylig
utarbeidet takst og tilstandsrapport for eiendommen, gir godt grunnlag for å vurdere en ombygging av Furuhuset til boliger og de fordeler og utfordringer dette kan
medføre. Verdien av betong- og bærekonstruksjonene i Furuhuset og det gulvarealet
som 3. etasjen/loftet gir, fremkommer av takstdokumentene og bør ivaretas. 3.-etasjen (loftet) gir i tillegg en gevinst på over 100m2 boligareal uten å belaste BYA og det
fotavtrykk som ellers tillates ved småhusplanens toetasjes bebyggelse.
Andre forhold kan underbygge en anbefaling om å bygge om Furuhuset. Bygningen
er en etablert, verdig og markant del av bygningsmiljøet i området. Deler av bygningen er nylig renovert. Den kan med dagens bruk innpasses i ny bebyggelsesstruktur
og eventuelt på et senere tidspunkt ombygges til det som da kan være et aktuelt
formål. At Furuhuset bevares og integreres i en helhetlig plan for U31 vil kunne bidra
til et prosjekt og utbygging som tar utgangspunkt i eiendommens historie og i mindre
grad oppleves som et dominerende nybyggingsprosjekt.
Gjenbruk av den funksjonsdyktige betongkonstruksjonen vil kunne gi et godt og positivt bidrag i et energi- og klimagassregnskap. Dette kommenteres ytterligere i kapittel
4, U31 som et FutureBuilt-prosjekt.
En ombygging av Furuhuset til utleieboliger forutsetter at gjeldende krav i TEK 10 4 til
utforming av og tilgjengelighet til boligene m.m. må følges.

Mot sør ligger hele kjelleretasjen over terreng, slik at hele etasjen kan brukes for boliger
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Aktuelt hovedalternativ for ombygging av Furuhuset
Det er utarbeidet skisser som viser prinsippløsninger for ombygging av Furuhuset med
og uten heis.
Fra Betaniens side er en løsning med heis
mest aktuell. Her er hovedinngang lagt til
kjeller under nåværende hovedinngang.
Dette for å få full utnyttelse av heis og for å
sikre trinnfri adkomst til heis. De to trappeløpene opprettholdes av branntekniske årsaker.
I skissen antydes tre leiligheter i hver av 1. og
2. etasje, mens det på loftet er to leiligheter.
Leilighetene varier i størrelse mellom ca 32
og 62 m2.
Vindusareal til loftetasjen gis ved takløft/
evt arker. Kjelleren er så langt påtenkt til
felleslokaler/lokaler til Betaniens aktiviteter
og formål samt boder til leilighetene. De
viste planløsningen er i sin helhet basert på
at dagens vindusåpninger i 1. og 2. etasje
opprettholdes og at det ikke er behov for
ytterligere vinduer.
Etapper
En midlertidig bruk av Furuhuset til dagens
eller annet formål, kan inngå i en etappevis
utbygging av tomta der ombygging av eller
riving av Furuhuset gjennomføres som en
siste etappe. Dette anser styringsgruppen på
det nåværende tidspunkt som lite ønskelig,
men støtter ideen om at det videre arbeid
ikke skal gjøre en slik løsning umulig.
Riving av Furuhuset og nybygging av et mindre antall boliger etter at de første boligene
på andre deler av tomta er bygget, medfører
ulemper for disse boligene. I tillegg vil en
oppdeling av utbyggingen av et prosjekt i
denne størrelsesorden i to faser kunne bli fordyrende. Samtidig vil en etappevis utbygging
gi bedre muligheter for tilpasning av boligenes størrelse og innhold etc. til eventuelle nye
behov og ønsker i markedet.

Takløft

Balkong
Loft 1
32m2

Takløft

Loft 2
50m2
Balkong

Leil 2.1
60m2

Leil 2.2
50m2

Loft

Leil 2.3
62m2

Felles balkong

2. etasje

Heis

Leil 1.1
60m2

Leil 1.2
55m2

Leil 1.3
50m2

Branntrapp

Felles terrasse

1. etasje

Heis
Boder

Inngang

Inngang
Felleslokale
138m2

Lysgrav

Kjeller
0

2

4

6

8

10m
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Alternative utbyggingsvolum
Det er i forstudien lagt opp til å belyse utbyggingsprinsipper og det antall boliger som
kan gi en månedlig husleie godt under gjengs leie for en to-roms leilighet. I et slikt
regnestykke er det forutsatt lett trehusbyggere i 2 etasjer (eventuelt med en underetasje i tillegg), en gjennomsnittlig boligstørrelse på ca 45 m2 BRA og 0,5 p-plass pr bolig.
Dette kan gi en BYA nær 30% og 40 boenheter – se detaljer i eget avsnitt vedlegg 1
om Husleieberegning.
For å vurdere hvilken utnyttelse (BYA) som kan gi best samlet resultat mht antall boliger, tilpasning til småhusplanen med bevaring av Furuhuset og forsvarlig økonomi er
det skissert tre alternative utbyggingsvolum.
Inndeling i delområder
Utbyggingen foreslås gjennomført i enheter/bygninger for ulike målgrupper og at hver
enhet (eventuelt seksjon) er gitt en forskjelligartet utforming, tydelig atkomster/innganger og en «egen adresse». Dette for å redusere en mulig fare for at prosjektet og
utbyggingen kan bli gitt et uheldig stempel pga den boligsosiale funksjon førstehjemsboligene skal ha. En slik oppdeling vil også kunne gjenspeile strøkets småhuskarakter
med variasjon i bygningsformer, farger og materialbruk.
Småhus i hht Småhusplanen
Småhusplanen vil gi de 4,794 daa i U31 en BYA på 24 % dvs 1151 m2 i samlet fotavtrykk. Med fratrekk for balkonger, utvendige boder, trapper etc. samt p-areal på terreng vil området kunne gi plass til ca. 25 boliger i gjennomsnittlig størrelse ca. 50m2
i to-etasjes rekkehusbebyggelse. Det regnes her med 0,5 p-plass pr bolig. I dette
regnestykket er det for enkelhets skyld forutsatt riving av Furuhuset.
Småhus og Furuhuset ombygget til boligformål
Skisser viser at antall boliger bør kunne økes med 10 til 15 til totalt 35 – 40 boliger på
i gjennomsnitt ca 45 m2 . Dette kan oppnås ved å bygge i to etasjer, samt med underetasje i husrekker i det skrånende terrenget vest på tomta. Dette kan gjøres samtidig
som utbyggingen opprettholder et småhuspreg – bl.a. etasjetall og bygningsvolumer
som er gjenkjennelige og framtredende i området. Dette gir en BYA på ca. 30%.
Husleieberegning ved ulik utnyttelse
Det er gjennomført beregninger av månedlig husleie pr bolig for alternative utbyggingsvolum . I utregningen er brukt husbankens simulator for utleieboliger og renten
som er brukt er husbankens 10-års fastrente som nå er 2,583%.
Kostnadene pr kvm bolig i nytt 2-etasjes trehus er satt lik med kvm-kostnadene for
ombygging av Furuhuset. Det er regnet med 0,5 biloppstillingsplass på terreng pr
bolig i alternativ 1, mens alternativ 2 har parkering i kjeller. Resultatene viser at det
med de gitte forutsetninger er mulig å oppnå en husleie som ligger under gjengs leie
for den aktuelle boligstørrelse. Beregningene er gjennomført av autorisert takstmann
Knut Rysstad og er for tre alternative utbyggingsvolum/antall boliger:
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Alternativ 1
Målestokk 1:1000

4 etg.
24 p-pl i kjeller

2 etg.
Felleslokale i 1. etg.

Alternativ 2
Målestokk 1:1000

Alternativ 1 40 boenheter/lav trehus bebyggelse

Månedsleie

kr 7 450

Alternativ 2 60 boenheter/lavblokk med garasjekjeller

Månedsleie

kr 8 620

I alternativ 1 er leilighetene på 46 kvm BRA, i alternativ 2 er leilighetene på 43 kvm BRA.
For nærmere detaljer se vedlegg 1.
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Boligsosiale muligheter og utfordringer
Videreføre Betaniens arbeid i området og samarbeid med Bydel Alna
Stiftelsen Betanien Oslo og Bydel Alna underskrev i 2008 avtale som regulerer samarbeidet som ble innledet i 2004. Samarbeidsavtalens intensjon er at Betanien og
bydelen sammen kan bidra til utvikling av aktiviteter og prosjekter som kommer bydelens beboere til gode. Samarbeidet mellom bydelen og Betanien åpnet for ideen om
utvikling av eiendommen og oppstart av forstudiet Førstehjemsboliger i 2011.
Betanien har overfor styringsgruppen i foreliggende forstudie bekreftet sitt ønske
om å videreføre ideelt arbeid i Ulsholtveien 31. Med planer om boligsosialt arbeid vil
Betanien kunne bidra til etablering av førstehjemsboliger for unge voksne og andre
grunnleggende velferdsbehov for denne målgruppen. Utgangspunktet er forskning
som viser at det i de kommende år vil bli større behov for både leieboliger og mer
tilpassede boliger. I den sammenheng ønsker Betanien å bidra til at den enkelte kan
erverve og ta i bruk nødvendige ressurser for å bo, enten det dreier seg om en vanskelig økonomi eller et komplekst sett av vanskeligheter.
Bolig og velferd
Bolig har en viktig rolle i en positiv velferdsutvikling, sa direktør i Husbanken, Bård
Øistensen, i et foredrag under konferansen «Bosetting krever mer enn bolig» på Litteraturhuset i Oslo 30.11.10. Videre pekte han på at boligsektoren har et svært stort
potensiale i velferdssammenheng og i fattigdomsbekjempelse, sammen med arbeid
og helse. Bolig er avgjørende for god integrering i arbeidslivet og avgjørende for deltakelse i sosialt liv (”dør til omverdenen,” identitetsskapende – adresse). Velferdspolitiske målsettinger er selve begrunnelsen for å ha en boligpolitikk5.
Lokalt behov for utleieboliger
Den seneste kartlegging av boligbehov i bydelen viste at ca. 70 personer i aldersgruppen 18 – 30 år hadde behov for hjelp til bolig. Av disse er ca 20 vurdert å ha behov
for en permanent kommunal bolig. Personer i aldergruppen 18 – 30 år er ingen
ensartet gruppe og mange har sammensatte behov og utfordringer. Behov for booppfølging kan variere fra hvordan å bo til betaling av husleie osv. Andre vil trenge en
sammenhengende kjede av boligvirkemidler der den enkelte kan få den type bistand
som han eller hun har behov for på vei til egen eiet eller leiet bolig på det private
boligmarkedet6.
Målgrupper
Utbyggingen av U31 skal omfatte førstehjemsboliger med fokus på unge voksne, men
også førstehjemsboliger for andre grupper som trenger et sted å starte sin boligkarriere. Dette er viktig også for å få en blandet beboergruppe i boligene.

5

Velferd og Bolig. Om boligsosialt (sam-)arbeid. Kommuneforlaget Oslo 2011
http://www.husbanken.no/~/media/Boligsosialt/Vedlegg/HBBaard251110.ashx

6
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Boligsosial plan for Bydel Alna 2009-2014		

Det er viktig at unge voksne får muligheter til å komme inn på boligmarkedet. I NOVA
Rapport 17/2008, heter det:
«Overgangen fra barn til voksen kan oppleves som en utfordrende fase.
Overgangen kan oppleves stor fra å leve en beskyttet tilværelse i hjemmet
til en selvstendig tilværelse med ansvar for eget liv. En selvstendig tilværelse
operasjonaliseres gjerne som det å ha gjennomført et utdanningsløp, fått seg
arbeid, fått egen bolig og ha etablert seg med egen familie eller partner»7
I rapporten har unge voksne deltatt i fokusgrupper der et tema handlet om hva de
definerte som avgjørende for å ha klart sin egen overgangsfase. En av tre hovedforklaringer var stoltheten over å være selvstendig. Dette utkrystalliserer seg gjerne gjennom
materielle goder – å ha et eget hjem og å bo for seg selv. De to andre forklaringene
handlet om å unngå å havne på utsiden av samfunnet og å ha gode og nære personer å se opp til.

7

NOVA, Bakketeig, 2008:153
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Veien videre etter avsluttet forstudie

Flere faser
Utbyggingen av U31 bør gjennomføres i fire faser:
Fase 1: Programfase – 1. halvår 2013
Fase 2: Kontraherings- konkurransefase - Sensommer 2013
Fase 3: Prosjekteringsfase – Høst/vinter 2013-2014
Fase 4: Byggefase – Vår 2014 – vår 2015?

Den antydede tiden for gjennomføring er et grovt anslag der uventede forsinkelser i
kommunal saksbehandling og pålagt registrering av eventuelle (men ikke usannsynlige) antikvariske funn ikke inngår.

Programfasen
Det er fattet vedtak om å igangsette programfasen i regi av en profesjonell prosjektorganisasjon. Dette vil føre fram til Kontraheringsfasen, eventuelt Prosjekteringsfasen.
I programfasen skal det utarbeides tilstrekkelig grunnlag for å kontrahere prosjekterende arkitekter og andre rådgivere til å gjennomføre prosjektet som et FutureBuiltprosjekt.
Innholdet i et utbyggingsprogram vil omfatte krav og kriterier som skal legges til
grunn for utformingen av området som helhet og av de enkelte byggverk og detaljer/
elementer i disse. I tillegg vil programmet inneholde vanlige krav til de tjenester som
det valgte arkitektkontor/rådgiverteam skal gi.
Det vil snarest bli gjort nødvendig forarbeid i forbindelse med Anmodning om forhåndskonferanse i Plan- og bygningsetaten samt videre avklaringer i samarbeidet med
sekretariatet i FutureBuilt.

Kontrahering av arkitekt/prosjekteringsteam
FutureBuilt-prosjekter skal utvikles via åpne arkitekturkonkurranser. For et prosjekt av
U31 størrelse anses det urealistisk å belaste prosjektet med denne type kostnader. For
U31 bør kontraheringen forslagsvis gjennomføres på basis av en begrenset konkurranse eller parallelle oppdrag med for eksempel tre deltakende kontorer/team. Dette
er en løsning som så langt er gitt tilslutning av FutureBuilts sekretariat.
Detaljer i kontraheringsfasen vil bli fastlagt i den forutgående programfasen. Det er
ønskelig å sikre god framdrift og en så tidlig oppstart som mulig av arkitekturkonkurransen/det parallelle oppdraget. Det vil derfor være aktuelt å få en tidlig avklaring av
hvilke kontorer/team som skal/vil delta i denne prosessen.
Det legges opp til at en egen uavhengig jury/et bedømmelsesutvalg skal evaluere
resultatet/utkastene fra de tre teamene. Gjennomføring av kontraheringsprosessen vil
bli gjort i hht gjeldende praksis.
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U31 som et FutureBuilt prosjekt
Styringsgruppen anbefaler at ideen om å legge FutureBuilts kriterier og prinsipper
til grunn for utforming av U31prosjektet som helhet følges opp. Det er i innledende
drøftinger med representanter fra FutureBuilts sekretariat og med Plan – og bygningsetaten bekreftet en tilsvarende interesse.
En bevaring – kontra riving - av Furuhuset vil gjøre det enklere å nå målet i et klimagassregnskap for hele prosjektet om en reduksjon på 50 % av CO2 utslipp innen
materialbruk, energibruk og transport sammenliknet med dagens nivå
Hvilke kostnader, som eventuelt kan regnes som merkostnader p.g.a. FutureBuilt kriterier og prosesser, bør til en viss utstrekning kunne avklares i en tidlig fase. Det anses
naturlig at videre drøftinger gjennomføres med FutureBuilt og Plan- og bygningsetaten slik at økonomiske og praktiske gevinster av deltakelse i FutureBuiltprogrammet
kan bli konkretisert. Dette omfatter bl.a. reduserte byggesaksgebyrer, smidig kommunal saksbehandling, løpende oppfølging, kvalitetssikring og support fra FutureBuiltsekretariatet.

Avgrensning av områderegulering for Furusetområdet, FutureBuilt. Illustrasjon fra fastsatt planprogram,
Plan- og bygningsetaten, Oslo. U31 grenser til planområdet i vest og er markert med blå punkt.
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Vedlegg
Vedlegg 1

Husleieberegninger

BYGNINGSINGENIØR KNUT RYSSTAD
Autorisert takstmann medlem av Norges Takseringsforbund
Tlf. 90591941 – post@rysstad.no- www.rysstad.no

ULSHOLTVEIEN 31, FURUHUSET
VURDERING AV ØKONOMI VED UTBYGGING AV
EIENDOMMEN TIL UTLEIELEILIGHETER.
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METODE: Takstmannen har tatt for seg utbygging med henholdsvis 40 leiligheter etter
småhusplanen S-4220 med noe høyere utnyttelse enn oppgitt i planen. Det er brukt en
utnyttelse på ca 30% BYA og beregnet 0,5 biloppstillingsplasser pr. bolig. Dette gir 40
leiligheter à 46 m2 BRA. I alternativ 2 er det prosjektert med 60 leiligheter à 43 m2 BRA
utført som lavblokker med parkeringskjeller og da med behov for dispensasjoner fra
reguleringsbestemmelsene, alternativt omregulering av eiendommen.
Kalkyle alternativ 1
GROVKALKYLE ULSHOLTVEIEN 31
m2
2 156

Byggekost
Gebyrer
Arkitekt
Byggeledelse
Grunnarbeide
Byggelånsrenter
Uforutsett
Fortjeneste tomt

enhetspris
kr
24 000

1 832

kr

4 000

prosjektkostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

sum
51 744 000
600 000
1 500 000
1 000 000
4 000 000
3 450 000
3 000 000
7 328 000

kr

72 622 000

Kalkyle alternativ 2

GROVKALKYLE ULSHOLTVEIEN 31
Byggekost
Gebyrer
Arkitekt
Byggeledelse
Grunnarbeide
Garasjekjeller
Byggelånsrenter
Uforutsett
Fortjeneste tomt
prosjektkostnad

m2
3 000

2 550

enhetspris
kr
33 000

kr

4 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

sum
99 000 000
600 000
1 500 000
1 000 000
4 000 000
6 000 000
6 250 000
3 000 000
10 200 000

kr

131 550 000

For begge alternativer gjelder at uforutsett + fortjeneste tomt = sikkerhetsmargin for
prosjektet.
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Det er i utregningen brukt husbankens simulator for utleieboliger og renten som er brukt er
husbankens 10-års fastrente som nå er 2,583%
Det er først foretatt en grovkalkyle over prosjektkostnadene for de ulike alternative
utbyggingene. Denne kalkylen baserer seg på erfaringstall fra tilsvarende prosjekter.
Beregning av arealer for hver leilighet og antall boliger er gjort i henhold til
forutsetningene som jeg har satt opp i hver enkelt alternative utnyttelse.
Jeg viser til eksempel med 40 boliger (alternativ 1) der det er beregnet et ferdig resultat
med 40 leiligheter à 46 m2 = 1832 m2 (BRA) totalt for prosjektet. Det er her på forhånd
kalkulert med totale prosjektkostnader på kr 72.622.000,- ( kr 1.815.550,- pr. leilighet).
Ved utregning av faktisk leiepris er det lagt inn årlige FDV-kostnader på kr 350,- pr. m2
pr. år, noe som gir driftskostnader for eiendommen på kr 641.200,- Den leien som kreves
inn skal i mine utregninger dekke FDV-kostnader, samt renter og avdrag på husbanklånet.
Husbanklånet har 40 års løpetid og rente i henhold til husbankens 10-års fastrente med
2,583%.
Det legges så inn en husleie som akkurat skal dekke forventede samlede kostnader pr år. I
dette tilfelle oppnår man balanse i kalkylen ved en husleie på kr 7.450,- pr. måned for hver
leilighet.
MERKNADER OG ANBEFALING: For alternativ 1 gjelder at dette går i balanse, med
mine forutsetninger, ved en månedlig husleie på kr 7.450,-, noe som er under gjengs leie
(kr 7.869,-) i Boligbygg KF sin statistikk pr. 2. kvartal 2012. Og det er betydelig under
markedsleien i samme statistikk som for bydel Alna er kr 9.116,- pr måned.
Alternativ 2 går i balanse ved en månedlig husleie på kr 8.620,- noe som er over gjengs
leie, men litt under markedsleie.
Prosjektets mest utslagsgivende variable faktor er rentenivået og det er 10 års fastrente ved
prosjektets ferdigstillelse (antar tidligst medio 2014) som vil bli fasit. Det er derfor å
anbefale at det er en rimelig sikkerhetsmargin i prosjektet ved oppstart og denne
sikkerhetsmarginen vesentlig større for alternativ 1. I tillegg ligger det store utfordringer
med gjennomføring av omregulering av eiendommen med lavblokker kontra
småhusbebyggelse. Dette er en forsinkende faktor og en ekstra usikkerhetsfaktor som det
ikke anbefales at man tar.
Alternativ 1, med eller uten bevaring av «Furuhuset», anbefales som valgt løsning for
eiendommen.
Oslo 1. november 2012

Knut Rysstad
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Kontakt:
Stiftelsen Betanien
v/ Forstander Lars-Erik Nordby
Akersbakken 37B, 0172 Oslo
Tlf. 23 36 57 40

