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1. Innledning
SiB har, sammen med Husbanken, Bergen kommune, Bergen Omegn Boligbyggelag,
Stor Bergen Boligbyggelag, Vestbo og representanter fra Norsk Student Union og
Studentenes Landsforbund gjennomført et visjonsprosjekt (Femårsvisjonen) om
framtidig studentboligbygging i Bergen. Prosjektet har utviklet en mal for
samarbeidsrelatert planlegging og utbygging av studentboliger med gode bokvaliteter og
universell utforming. I tillegg legges det stor vekt på å utforme boligprosjekter som
fremmer integrering og inkludering i ordinære bomiljø. Prosjektet skal videre gi et
vesentlig bidrag til å løse den store etterspørselen etter sentrumsnære studentboliger bl.a.
ved å se på nye organisasjons- og finansieringsmodeller.
I arbeidet med denne handlingsplanen har en lagt til grunn en visjon om en
fremtidig og langsiktig målsetting om en dekningsgrad på 30 %. Handlingsplanen
inneholder ikke konkrete tomtearealer/byggeplaner som gjør det mulig å realisere en slik
dekningsgrad. Et slikt nivå vil kun være mulig på lengre sikt, og vil forutsette at en tar i
bruk arealer som kan bebygges langs bybanetrase nordover, sørover og evt vestover.
Over tid har det skjedd endringer i behov og forventninger, og endringene vil fortsette.
Det var forventet at innføring av Kvalitetsreformen i 2003 med bl.a. nedkorting av
studielengden skulle føre til nedgang i det samlede antall studenter i Bergen. Nedgangen
i det samlede studenttallet i Bergen har vært så liten at det er mer rimelig å snakke om
en stabilisering. I 2012 er ca 27.000 studenter tilknyttet SiB.
Det er klare trekk i populasjonsutviklingen på vekst – både absolutt og relativt – i alle de
prioriterte målgruppene for boligtildeling i SiB; førstegangsstuderende, studenter med
barn, og internasjonale studenter.
Nedkorting av studietiden koblet mot stabilt høye studenttall indikerer vekst i antall
førstegangsstuderende ved utdanningsinstitusjonene i Bergen. Tall fra Samordna opptak
underbygger dette. Det er forventet årlig vekst på 10 000 i ungdomsgruppen de
kommende 10 årene
På landsbasis er det dokumentert relativ vekst i gruppen studenter med barn.
Undersøkelsen ”Studenters levekår 2005, viser at det i 1998 var 17 % av universitets- og
høyskolestudentene som bodde sammen med egne barn, mens 1 % bodde sammen med
stebarn. 83 % bodde ikke sammen med barn. Tallene for samme gruppe i 2005 var
henholdsvis 21 %, 1 % og 78 %. Andelen studenter som bor sammen med egne barn har
altså økt i denne perioden. Økt gjennomsnittsalder på studentene er nok den vesentligste
forklaringen på at flere av dem bodde sammen med egne barn i 2005 enn sju år tidligere.
SiB registrerer stadig større pågang etter familieleiligheter. Alle de nye
familieleilighetene på Fantoft var utleid ved ferdigstillelse.
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UiB, NHH og høgskolene signaliserer alle at antall internasjonale studenter er økende.
Trenden fra tidligere fortsatte i år, og nær 80 % av ledige boliger i SiB ved
høsttildelingen i 2011 ble tildelt utenlandske studenter som institusjonene hadde
reservert bolig for. Antall internasjonale studenter på ulike program som har bolig hos
SiB har økt fra 373 i 2001 til 1245 i 2011.
Det er betydelig vekst i denne gruppen, som blant annet henger sammen med
Bolognaprosessen og Kvalitetsreformen. Med boliggaranti i samskipnadenes regi tar
denne gruppen opp en betydelig del av SiBs boenheter. Dette fører igjen til en nedgang i
dekningsgraden for de øvrige målgruppene. Trekker man ut boliger utleid til
internasjonale studenter har SiB en dekningsgrad på 9,5 % for nasjonale studenter.
Da Fantoft stod ferdig i 1972 hadde SiB en dekningsgrad på 33 %.
Vi konstaterer at det ikke er vesentlige endringer i institusjonenes utviklingsplaner eller
strategier for 2012. Det satses fortsatt på økning i utvekslingsprogrammer ved alle de
større utdanningsinstitusjonene i Bergen.
Høgskolen i Bergen uttaler:
”Høgskolen i Bergen forventer en økning i antallet utvekslingsstudenter i årene
fremover. Dette er på bakgrunn av at vi bl.a. er i ferd med å utvikle flere kurs på engelsk.
Det tilsier da at vi også vil trenge flere boliger til denne type innkommende studenter.”
UIB uttaler:
”Vi har de siste årene hatt en økning av innreisende studenter til UiB. Vi kan anta at
studenttallet vil øke noe sett i forbindelsen med oppretting av nye Fellsgradsprogrammer
ved universitetet.”
NHH uttaler:
”Vi ser klart trenden at det blir flere og flere internasjonale studenter. Det kommer nok
til å øke mer og mer i årene som kommer. Det vil komme double-degrees som igjen vil
føre til flere studenter i tillegg til de vi allerede har på Master programmer og på
utveksling. Behovet for hybler er stort og vi trekker spesielt frem det unike tilbudet vi
kan gi til våre innkommende studenter gjennom dere på SIB.”
Boligmeldingen for Bergen 2005 synliggjør at rundt 19 000 studenter får sitt boligbehov
dekket på det private utleiemarkedet. Justert for kollektive boformer, tilsier det at
studentene disponerer om lag halvparten av byens 28 000 utleieboliger.
Det private boligmarkedet i Bergen er relativt velfungerende, men preget av høye priser.
Etter en periode med stagnert boligsalg har boligsalget i Bergen tatt seg noe opp, prisene
har gått opp, men er usikre. Leieprisene er fortsatt presset i det private markedet. Vi
anslår SiB’s priser i snitt ligger mer enn 20 % under det private markedet. Bostandard i
det private markedet varierer, men inneholder en betydelig del boliger av svært lav
standard både med hensyn til komfort, helsemessige forhold og spesielt sikkerhet.
Gjennom en undersøkelse som er gjort av Utdanning i Bergen rettet mot fremtidige
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studenter, går det klart frem at mange oppfatter boligsituasjonen for studenter i Bergen
som spesielt vanskelig sammenlignet med de andre store studiestedene. Dette er
problematisk fordi det kan gi en uønsket effekt ved valg av studiested.
I femårsvisjonen, som var et samarbeid mellom Bergen Kommune, Husbanken,
boligbyggelagene og SiB, ble det, som tidligere nevnt, utarbeidet en rapport som dannet
grunnlaget for videre utvikling av samarbeid mellom de ulike aktørene på boligmarkedet
i Bergen, og som dannet grunnlaget for løsninger med KD som signaliserte
forutsigbarhet når det kom til finansiering av store byggeprosjekter.
Som oppfølging av Femårsvisjonen ble det satt ned en prosjektgruppe som utarbeidet en
handlingsplan for studentboligbygging i Bergen. Prosjektgruppens mandat var å
utarbeide et atlas med oversikt over mulige tomter og eiendommer som kunne egne seg
til boliger for studenter, tilstrekkelig for å sikre 20 % behovsdekning i 2020.
Prosjektgruppen var satt sammen av medlemmer fra Bergen kommune, Husbanken og
SiB Bolig.
Handlingsplanen har lagt som grunnlag for videre tenking og planlegging. Denne
handlingsplanen er behandlet i SiBs styre, og forelagt Komité for miljø og byutvikling i
Bergen kommune. Handlingsplanen konkluderer med en prioritert liste av tomter som
bør sikres med kjøp og avtaler for å nå målsetting om 20 % dekningsgrad i 2020.
Ettersom tiden går endrer betingelsene seg og noen av de eiendommene som var
alternativer i 2009 er ikke lenger tilgjengelige og noen nye muligheter er kommet til.
Usikkerhet med hensyn på tildelinger gjør det vanskelig å planlegge konkrete prosjekter
frem i tid. Få tomteeiere vil vente på om SiB får tildelinger og eventuelt når. Dersom
SiB hadde hatt økonomisk evne til å sikre seg strategiske tomter når de er i markedet,
ville det være med å bidra til økt forutsigbarhet og mer planlagt fremdrift i
byggeprosjekter. En konsekvens ville være rimeligere og flere studentboliger. SiB sitter
med en del av løsningen selv, nemlig å sette av de beløp SiB mottar ved avhendelse av
eiendom, til nye tomtekjøp.
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2. Forventede endringer i studentpopulasjonens
størrelse og sammensetning.
Markedssituasjonen er slik at studentboligene har noe lediggang i desember til juni
relatert til internasjonale korttidsstudenter. Antallet på innkommende
utvekslingsstudenter er større til høstsemesteret enn til vårsemesteret. De fleste beboerne
våre ønsker eget bad, men har ikke problemer med å dele kjøkken. Mange syntes dette
er en god måte å bygge opp sitt sosiale nettverk på. Dette er en trend vi har sett de siste
årene. Beboere som har bodd en stund søker ofte over til hybelleiligheter hvor de har alt
for seg selv. Men mange søker også direkte på hybelleilighet. Dette underbygger
antakelsen av at studentene ønsker å bo alene, og selv velge når man skal være sosial
(ref. levekårsundersøkelsen 2005 hvor 86 % av de som leier privat svarte at de ikke
ønsket å bo i studentboliger).
Ved hovedtildeling høst aksepterer studentene stort sett det tilbudet de får, forutsatt at
tilbudet blir gitt tidlig nok. Ellers i året er de litt mer kresen når det gjelder tilbud. De
fleste norske studentene vil bo sentrumsnært, med gåavstand til studiested. Vi opplever
også at studenter gjerne vil ut fra det private markedet og inn i studentbolig, da de føler
at Studentsamskipnaden har trygge boliger og skikkelige kontraktsforhold.
Studieinstitusjonene melder økning av antall studenter med hovedtyngde på
masterstudenter.
Universitetet i Bergen forventer en økning på ca 1000 studenter frem mot 2017
Norges Handels Høyskole er i en opptrappingsplan der det gjenstår et begrenset antall
studenter frem til 2014
Høgskolen i Bergen forventer en studentøkning på ca 1000 studenter mot 2020,
og de øvrige høgskolene antyder til sammen 150 – 200 neste 5 år.
I tillegg vil det være mulig at BI blir medlemmer i SiB med mellom 2 000 og 3 000
studenter.
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3. Behovet for studentboliger for utenlandsstudenter
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SiB har de senere år måttet tilpasse seg en
utvikling med økende omfang av
utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter
og høyskoler. Utgangspunktet til SiB er å legge
til rette for utenlandsstudentenes opphold.
Internasjonal utveksling er en viktig del av
studietilbudet og er i dag satt i system gjennom
ulike utvekslingsprogrammer.
SiBs boligtilbud er en vesentlig del av den
tilrettelegging som utdanningsinstitusjonene
forplikter seg til for å oppfylle i
utvekslingsavtalene. Som velferdsinstitusjon vil
SiB være opptatt av å tilby tjenester som gjør
studiehverdagen lettere, også for
utvekslingsstudentene. Internasjonale
korttidsstudenter vil også ha det vanskelig, om
ikke umulig, på det private boligmarkedet da de
har korte opphold og ingen mulighet til å
orientere seg i markedet.
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Antall utenlandske studenter har økt vesentlig de
siste årene både på UiB, NHH og de øvrige
høgskolene. Resultatet av dette er at ved studiestart 2012 var 47 % av studentboligene i
Bergen tildelt utenlandske studenter. Dette har medført at norske førstegangsstudenter
har fått et marginalt tilbud for inneværende år.
Per i dag har SiB Bolig 3563 Hybelneheter (HE), fordelt på 20 studentboliganlegg.
Disse er fordelt på familieleiligheter, leiligheter, par-leiligheter, hybelleiligheter Hc
hybler, kollektiv og hybler. Standarden er gjennomgående bra, men mange av boligene
er gamle og slitte. Dette gjelder spesielt Fantoft som utgjør ca. 1/3 av de boligene vi i
dag har tilgjengelig.
Studentene som bor i en studentbolig er mellom 19-35. En del av kvote/master
studentene, samt studenter med barn, gjør at man har en del beboere som er mellom 2535 år. Det viser seg at det blir stadig flere eldre studenter. Internasjonale studenter som
skal være over flere år søker ofte om familiegjenforening.
Da utenlandske studenter først får tilbud om bolig hos oss er tallet på denne gruppen
studenter sterkt økende som figuren til venstre viser. I 2005 var andelen utenlandske
studenter 33 %, i 2012 47 %. Svært få Norske studenter får plass ved hovedtildeling på
sommeren på grunn av dette.
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Tallet på Norske studenter ved studentboligene er ca. 1450. I tillegg til de ordinære
beboerne leiers det ut boliger til studenter på korttidskontrakter.
Gjennomsnittlig leietid er ca. 1,5 år. De fleste utvekslingsstudentene bor under 1
semester mens studenter i familieleilighetene bor ut maksimal botid som er 5 år.
Andelen internasjonale økt vesentlig siden 2001, og det er lite som tyder på at andelen
av internasjonale studenter som søker seg til Norge vil gå ned, både pga studiestedenes
internasjonale satsing, men også fordi Norge snart er det eneste landet i Europas som
tilbyr gratis utdanning.
Universitetet i Bergen forventer en økning på 300 – 350 studenter med utenlandsk
statsborgerskap i perioden 2012 – 2017.
Norges Handels Høyskoles opptrappingsplan tilsier en gjenstående økning på 10-20
utenlandske studenter frem til 2014.
Høgskolen i Bergen forventer en studentøkning på ca 1000 studenter mot 2020,
og de øvrige høgskolene antyder til sammen 150 – 200 neste 5 år.
SiBs totale studentmasse er ca 27 000, norske og internasjonale. Sett i lys av dagens
beboertall så tar da de internasjonale, som utgjør ca. 5 %, nesten 50 % av boligmassen,
og ca 70 % av de ledige boligene ved semesterstart i august. Og dersom vi antar en ca
økning på 10 % internasjonale studenter per år, vil det utgjøre en reduksjon i
boligtilbudet til norske studenter på ca 20 %, hvert år.
Dette viser hvor viktig flere studentboliger er for å kunne opprettholde og øke
boligtilbudet til norske studenter i Bergen
Styringsgruppe/arbeidsgruppe
Styringsgruppen som Bergen Kommune bruker som kontaktpunkt er en utvidelse av
styringsgruppen for 5-års visjonen og består av representanter fra
Studentorganisasjonene, SiB, UiB, NHH, Bergen kommune og boligbyggelagene.
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4. Konkrete anlegg under planlegging
I Handlingsplan datert april 2009, ble 12 tomtealternativer skissert og rangert etter
sannsynlig mulighet for gjennomføring:
STED

ANT. HE

EIER

PLANSTATUS

Oppst.

Igangsatt
Grønneviksøren
Fantoft
Jekteviken

500
208
60

BK
SiB
SiB/UiB

Under regulering
Bolig
Under planlegging

2009
2009
2010

150
300
150
150
150

BK/HF
BoB
STB
UIB
BoB

Under regulering
Bolig
Under regulering
Universitetsformål
Bolig

2011
2011
2012
2014
2010

120
300
100
200
120
100

SiB
SiB
SiB
NHH
BTS
StorB

Bolig
Bolig
Bolig
Under regulering
Uregulert
Friarreal

2016
2020
2020
2020
2020
2020

2010 – 2015
Bygarasjen
Tomter Damsgårdsveien
Kronstad
Årstad UiB
Trehuset
2016 - 2020
Nedre Nattland
Fantoft 2
Nattland
NHH
Tomt Møllendal Øst
Nattland ved CMI
TOTAL

2608

Sikre (SiB eier tomt)

1288

Mulige (må gjøre avtaler)

1070

Usikre

250

 Tomter Damsgårdsveien er ute av planen fordi SiB ikke hadde økonomi til å
kjøpe og sitte med tomter i påvente av eventuell utbygging.
 Trehuset, i samarbeid med BOB, ble utsatt og ville få altfor høy kvadratmeterpris
i forhold til de begrensninger SiB har.
 Tomt på Nedre Natland ble solgt fordi det ble vanskelig å utnytte tomten
effektivt nok innenfor reguleringsplanen. Det ble også reist tvil om beliggenhet.
 Fortetning på Natland Studentboliger går ut, men er et potensiale på lengre sikt.
 NHH har signalisert at det ikke er aktuelt å bygge studentboliger på campus.
 Tomt Møllendal øst er tenkt som plass for rigg ved ny jernbane-tunnel.
 Tomt Natland ved CMI blir ikke tilgjengelig.
Dette betyr at 1090 av 2608 tomter ikke lenger er aktuelle for studentboliger.
I tillegg til prosjektene omtalt i Handlingsplanen 2009 har et prosjekt i Merino-bygget
vært forsøkt gjennomført. Prosjektet har fått tildelinger fra KD, men blir for dyrt og er
tatt ut.
Anlegg under gjennomføring
Av prosjekter omtalt i handlingsplanen fra 2009 ble Familieboliger på Fantoft, 212 HE,
oppført og ble tatt i bruk til studiestart i 2010.
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Prosjektet Grønneviksøren er vesentlig utvidet i forhold til opprinnelig plan, og bygges
med 727 HE. Ferdigstillelse og innflytting er forventet til høstsemesteret 2013.
Jekteviken er inne til 2. gangs behandling og er finansiert. Forventet oppstart i 2013.
Nye tomter/anlegg.
STED

ANT. HE

EIER

PLANSTATUS

Oppst.

Igangsatt
Grønneviksøren
Jekteviken
Solheimslien

727
60
30

BK
SiB/UiB
BBB

Ferdig 2013
Under planlegging
Leie

2009
2013

Fosswinkelsgate
Bygarasjen
Kronstad
Årstad UiB
2019 - 2025

210
150
400
250

BK
BK/HF
STB
UIB

Uregulert
Under regulering
Under regulering
Universitetsformål

2014
20??
2015
2016

Fantoft 2
Fantoft rehab.
Tomt Møllendal Øst

340
500
140

SiB
SiB
BTS

Bolig
Uregulert

2020
2024

2014 – 2018

TOTAL

2 807

Grønneviksøren

727 studenter flyttet inn i august 2013
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Jekteviken

Venter på endelig kommunal behandling.

Solheimslien

Bygget planlegges leid fra BBB til boliger for studenter. I samarbeid med Bergen
Kommune vil en andel leiligheter leies ut til enslige flyktninger.
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Fosswinckels gate

Samarbeidsprosjekt med Bergen Kommune, 210 HE, alle boliger med besøksstandard.
Prosjektet ligger på kommunal tomt hvor også UiB eier noe grunn. Beliggenheten er
svært god og dette er en av de meget få gjenværende tomter i sentrum av Bergen.
Tomten ligger nær UiB og Bergen sentrum. UiB har signalisert at de også ønsker et
samarbeid om arealer i bygget. Tomten er ikke regulert, men det er startet prosjektering.
Det gjenstår avklaringer i forhold til UIB.
Bygarasjen
SiB ble tilbudt tomt for studentboliger i tilknytning til Bygarasjen, og reguleringsplan
ble igangsatt. Etter nye forslag om utvikling av området er planene utsatt, men boliger
for studenter ligger inne i planarbeidet.
Kronstad
I tilknytning til Høgskolen i Bergen er det satt i gang reguleringsarbeid der boliger for
studenter blir en del av reguleringsplanen. På Kronstad ligger det til rette for
kombinasjoner av studentboliger, idrettshall og barnehage i tillegg til kafé. Noen av
disse studenttilbudene vil også kunne være supplement til utdanningen.
Årstad
Tomten grenser til Alrek, er i dag parkeringsplass, og eies av UiB. SiB er i dialog med
UiB om utbygging av studentboliger på tomten. Det foreligger et skisseprosjekt for 260
boliger på eiendommen, inkludert parkering under bakken.
Andre tomter
SiB ønsker å utvide boligkapasiteten i sentrumsnære områder og en tomt i tilknytning til
eksisterende byggmasse på Grønneviksøren vil være sentral for studenter og vil kunne gi
stordriftsfordeler for SiB.
Videre er det mulig å bygge på områder som i dag er i bruk som parkeringsplasser, der
parkeringsbehovet kan beholdes ved at det bygges parkeringsareal under nytt bygg.
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Møllendal

Det er utarbeidet et skisseprosjekt for Møllendal med 140 boenheter.
Fantoft, nybygg

Bygg på eiet, regulert tomt Ca 340 HE
Fantoft er regulert i forbindelse med bygging av bybanen og Fantoft familieleiligheter.
Bybanen har gjort området svært attraktivt både for byens befolkning, men også for
studenter. Prosjektet er i skissefasen og kan realiseres raskt.
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Fantoft rehabilitering

Planlegging for større rehabilitering og standardheving på Fantoft Studentboliger er
startet. Arkitekter og rådgivere har startet arbeidet, og vi ser på mulighet for utvidelse av
optimalt 600 boliger på toppen av og i tilknytning til eksisterende anlegg.
Studentboligene på Fantoft ble prosjektert på 60-tallet. Byggene er godt vedlikeholdt,
men standard er lav og vedlikeholdsinnsatsen er betydelig og krevende. SiB står derfor
foran en total rehabilitering av vel 1300 boliger. Infrastruktur i byggene og fasader har
oppnådd optimal levetid. Dette vil i tillegg til innvendig rehabilitering også medføre
fornyelse av fasader, energioptimalisering ved ny isolering og utskifting av vinduer,
dører, rørføringer, og miljøvennlige løsninger også med hensyn på belysning i tillegg til
etablering av ventilasjon. En så betydelig rehabilitering betyr at dagens regelverk for
bygg kommer til anvendelse. En konsekvens av dette er at dagens brannforskrifter vil
kreve andre vindusløsninger enn dagens. En slik rehabilitering medfører at mange
boliger er tatt ut av utleiemarkedet i lengre tid, og jo raskere et rehabiliteringsprosjekt
kan gjennomføres jo lavere totalkostnader vil påløpe. Studentsamskipnaden i Bergen
ønsker å søke tilskudd til rehabilitering og til utvidelse av boligmassen på Fantoft.
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Utvikling mot 30 % dekningsgrad i 2025
Dersom vi legger til grunn et studenttall i 2025 på 27 000, vil 25 % dekningsgrad kreve
totalt 6 750 boliger for studenter i Bergen. Antall boliger pr januar 2013 er 3 454. For å
nå 25 % må antall boliger i Bergen, i de neste 12 årene, nesten fordobles og det må
bygges gjennomsnittlig 275 boliger hvert år. Dersom vi legger til grunn et mål på 30 %,
betyr det 8 100 boliger i Bergen, og en utbyggingstakt på 387 boliger per år. En slik
økning er urealistisk dersom en legger dagens offentlige tilskudds- og tildelingsmodell
til grunn. Det vil også være vanskelig, om ikke umulig, å fremskaffe tomter sentralt i
Bergen til en slik utbygging. Skal en slik økning av boliger gjennomføres vil studenter
måtte bo med større reiseavstand til studiestedene enn i dag. Samarbeid med andre
aktører som borettslag og andre utbyggere har muligheter i seg samtidig som en åpner
for at Åsane, Arna, Bergen vest og syd er akseptable boområder for studenter.
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5. Samarbeidsmodeller
Konkret om samarbeidet med kommunen, Solheimslien 68, Fosswinkelsgate
Bergen Kommune (BK) og SiB arbeider mot et samarbeid om boliger for studenter og
BKs behov, boliger for unge flyktninger som skal bo på egen hånd. SiB vil leie et
leilighetsbygg, Solheimslien 68, fra BBB og vil leie det ut til studenter og unge
flyktninger med ca 1/3 flyktninger og 2/3 studenter. BK ansetter miljøarbeider som
støttefunksjon for sine beboere.
SiB har drøftet et samarbeid med BK om en tomt i Fosswinkelsgate der det planlegges
et prosjekt lignende Solheimslien, der integrering av unge flyktninger er en del av
prosjektet. En slik løsning vil kunne gi fordeler til begge parter i det at SiB kan bygge
nye studentboliger sentralt i Bergen og unge flyktninger kan integreres med norske unge
mennesker.

Andre samarbeidsmodeller
Samarbeid om «start-boliger for unge og studenter»
Organisering av boligene
Det bør kunne utvikles en integrert samarbeidsmodell for eie og utleie av boliger for
unge og studenter etter mønster fra ”Bergensmodellen”, det bør etableres « start-boliger
for unge og studenter».
For å etablere et oversiktlig tilbud i boligmarked for målgruppen unge/ studenter som
skal etablere seg i Bergen er det behov for å bygge på oversiktlige og kjente
organisasjonsmodeller for boligene.
Med utgangspunkt i dagens regelverk gjennomgås kort to hovedalternativer for eie:
Eierseksjon i eierseksjonssameie. Dette er en eierform som stiller eier i en sterk posisjon
der han i utgangspunktet står fritt til å selge og leie ut til hvem han vil på hvilket
tidspunkt han vil og til hvilken pris han vil. Det er eierne i sameiet som bestemmer hva
som skal stå av begrensninger i vedtektene. Når det gjelder fellesområder og fremtidig
vedlikehold vil det være vanskelig å få sikkerhet for finansiering av et forsvarlig
opplegg. Sameiet kan ikke ta opp felleslån slik som i et borettslag.
Borettslag. Et borettslag sikrer muligheten til eie gjennom en eksklusiv borett til hver av
boligeierne som kalles andelseiere. Et borettslag bygger på en lov-og vedtektsregulert
organisasjonsform som sikrer integrering, medvirkning og en forsvarlig drift av
boligprosjektet med skikkelig oppfølgning av fellesområder og vedlikehold.
I et samarbeidsprosjekt med Studentsamskipnaden har Husbanken innhentet en juridisk
betenkning fra Dr. juris. Kåre Lilleholt som drøfter muligheten for klausulering av
boligene i et borettslag:
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«Etter den nye burettslagslova kan ein vedtektsfeste vilkår for overgang av andel til ny
eigar. Slike vilkår kan omfatte krav til eigenskapar hos ny andelseigar, prisregulering
og forkjøpsrett. Vedtektsfesting av vilkår krev sakleg grunn. Det er ikkje heilt klårt kva
som ligg i kravet til sakleg grunn, men som utgangspunkt bør det ikkje vera noko til
hinder for å stille opp vilkår om at ny andelseigar må vera registrert student, og om
prisregulering og forkjøpsrett. Ein bør nok likevel stille krav til det nærare innhaldet av
klausuleringa; vilkår som fører til klårt urimelege resultat, kan neppe vedtektsfestast.
Vedtektsfestinga av dei aktuelle klausulane krev tilslutning frå eigarane av alle
andelane som er omfatta, og klausulane må derfor i praksis innførast medan
bustadbyggjelaget (eller ein annan utbyggjar) sit med alle andelane.
Subsidieringa og prisreguleringa inneber at retten til å overta ein andel utgjer eit
økonomisk gode. Fordelinga av dette godet ved seinare overføringar av andelen skjer
gjennom forkjøpsretten, og ein må ta standpunkt til kva prinsipp ein ønskjer for
prioritering mellom fleire forkjøpsrettshavarar.
Forkjøpsretten er også det viktigaste verkemiddelet for handheving av prisreguleringa.
Det gjeld unntak frå forkjøpsretten ved overføring til visse nærståande personar. Også i
slike tilfelle må den nye andelseigaren fylle vilkåret for å bli andelseigar, men ein har
ikkje effektiv kontroll med prisreguleringa.
Reglane om rett til å overlata bruken til andre i nærare bestemte tilfelle kan føre til at
bustadene blir leigde bort til full pris. Styret kan sikre at leigarane fyller vilkåra for å
bli andelseigar.
Fleirtalet av styremedlemmer må veljast av andelseigarane.
Bustadbyggjelaget kan sikre seg forretningsførsel for opp til ti år rekna frå stiftinga og
særlege prosedyrar for oppseiing etter den tid.
Ein kan vedtektsfeste at endringar av vedtektene krev godkjenning frå bustadbyggjelaget,
eventuelt frå studentsamskipnaden.»
Borettslagsformen anbefales som organisasjonsform for å muliggjøre integrerte
samarbeidsprosjekter med boligbyggelag/utbyggere, og hvor også overganger fra leie til
eie – boliger kan gjennomføres eksempelvis etter endt utdanning. Borettslaget er en godt
utprøvd og sikker organisasjonsform for unge boligetablerere og studenter som sikrer
integrering, involvering og medvirkning. For unge husstander vil dette være et godt
boligtilbud som også muliggjør etablering og investering i boligmarkedet.
Denne organisasjonsformen bygger i tillegg opp under regjeringens hovedmålsetning
om at flest mulig skal kunne eie sin bolig.
Integrert i borettslag med leieboliger etter ” Bergensmodellen”-fremtidig
samarbeidsmodell
Flere boligbyggelag og utbyggere har opprettet utleieboliger etter den
såkalte ”Bergensmodellen” hvor utbygger/ boligbyggelag står som eier og drifter av
utleieboligprosjekter øremerket unge boligetablerere, og hvor kommunen disponerer et
antall utleieboliger tilpasset kommunens og/eller husbankens tilskudds- og eller
innskuddsbeløp i prosjektet.
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En oppnår god integrering i disse prosjektene hvor utbygger/boligbyggelag disponerer
de resterende boligene ved enten eie eller utleie til sine unge medlemmer.
I fremtidige samarbeidsprosjekter vil boliger organisert i borettslag kunne oppføres og
driftes av et boligbyggelag/utbygger som vil kunne:
 eie noen boliger i prosjektet (eksempel 10 % av boligene) som disponeres til
prioriterte leietakere/studenter
 selge noen boliger (eks 70 % av boligene) som kan prioriteres til unge
medlemmer/ studenter
 de resterende (20 % av boligene) kan eies av SiB og leies ut til studenter.
Kommunens bidrag vil kunne være tomt, med dette bør ikke være avgjørende for å få
realisert slike prosjekt. Husbankens bidrag vil være å få partene sammen – og gi
prosjektet en gunstig fellesfinansiering (75 % grunnlån) og boligtilskudd til de
kommunalt disponerte boligene, mens SiB må kunne benytte studentboligtilskuddet som
delfinansiering av sine boliger til studenter.
I en fremtidig samarbeidsmodell hvor boligene organiseres i borettslag, vil vedtektene
kunne fastlegge målgrupper, pris med mer- utleieandelen vil kunne utgjøre inntil 30 %
av boligene, og man vil kunne prøve ut en integrert samarbeidsmodell for utleieboliger
for unge og studenter kan få muligheten til å gå fra leie til eie.
En grundigere gjennomgang av organisasjonsformene borettslag og eierseksjons-sameie,
samt mulighetene som samarbeid om utleieboliger etter “ Bergensmodellen“ gir, følger
som vedlegg.

Eierforhold og finansiering av boliger i borettslag ved eie, leie og overgang fra leie
til eie
Når borettslag benyttes som juridisk organisasjonsmodell for boliger kan man ta
utgangspunkt i følgende eierfordeling:
 30 % av borettslagsboligene (maksimalt) kan eies av
SiB/utbygger/boligbyggelag/kommunen til utleie for unge husstander/ studenter.
Hvis ønskelig kan 10 % av disse borettslagsleilighetene bli ”startboliger” for
unge familier etter endt utdanning, - fra leie til eie -, mens de resterende 20 % av
boligene til utleie eksempelvis kan bli værende som utleieboliger for studenter.
Boligene kan eies av SiB/ boligbyggelaget/utbygger som fremskaffer boligene,
mens de kan disponeres av SiB/ kommunen som finansierer boligene og utleier
dem til sin målgruppe, her må fordeling avtales mellom partene. Husbanken
tildeler prosjektet tilskudd og lån til finansiering av boligene innenfor ordinære
retningslinjer, eventuelt startlån må kommunen vurdere hvor det er aktuelt å gå
fra leie til eie.
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 70 % av boligene i borettslaget er vanlige borettslagsboliger som prioriteres
solgt fra boligbyggelaget/ utbygger til unge familier/studenter. Disse kan søke
toppfinansiering som startlån i kommunen på vanlig måte.
 Vedtektene for borettslaget skreddersys til målgruppen og intensjonene med
prosjektet
Ved å tilknytte borettslaget til et boligbyggelag sikres en langsiktig forsvarlig drift og
vedlikehold av boligprosjektet. Samtidig sikres at bruken av boligene går til målgruppen
studenter/unge husstander ved at vedtektene ikke kan endres uten samtykke fra SiB/
kommunen, og man kan utarbeide bestemmelser i samarbeidsavtalen som sikrer at
beboerne gis veiledning i det å bo og forvalte.
Samarbeidsmodellen boliger i borettslag har flere viktige kvaliteter for målgruppen: god
integrering, god finansiering, åpner for en form for ' delt eierskap' med mulighet for
overganger fra leie til eie, trygg bosituasjon i gode bomiljø forvaltet av langsiktige
samarbeidsparter. Ingen har mer erfaring enn boligbyggelagene med å forvalte boliger,
boområder og forskjellige beboere.
Finansiering av borettslaget og boligene i borettslaget:
Borettslaget; 75 % fellesgjeld, husbanklån.
Borettslaget som sjølvstendig juridisk organisasjon kan låne maksimalt 75 % som
felleslån etter borettsloven § 2-14, dette vil kunne være grunnlån i husbanken.
Felleslånet betjenes gjennom boligenes månedlige leie/ fellesutgifter, hverken SiB eller
kommunen trenger derved å fremskaffe investeringsmidler på sine budsjetter for 75 %
av boligprosjektets finansieringsbehov.
Boligenes toppfinansiering andelsinnskudd) på 25 % finansieres av boligenes eiere.
Det vil være eieren av den enkelte boligen som må fremskaffe toppfinansieringen som i
denne sammenheng kun utgjør 25 % av finansieringsbehovet da borettslaget har tatt opp
de resterende 75 % som betjenes over den enkeltes leie.
Toppfinansieringen vil da kunne være egenkapital, lån eller tilskudd avhengig av kjøper:
 Kommunen som eier vil kunne ta opp lån/tilskudd som ved kjøp av kommunale
utleiebolig,
 Utbygger, boligbyggelag vil kunne finansiere boligen med lån/tilskudd når det er
en kommunalt disponert bolig
 Private kjøpere; unge, studenter med egenkapital, startlån og eller boligtilskudd.
 SiB avklarer bruk av studentboligtilskuddet
Når det gjelder boliger for unge og studenter anbefaler vi borettslag fremfor
eierseksjonssameie som organisasjonsmodell grunnet blant annet:
 Enklere å finansiere, husbankens grunnlån, risiko. Felleslån 75 %
 Boligtilskudd til kommunalt disponerte boliger
 Toppfinansiering fra eierne; egenkapital, startlån, utleieboliglån (husbank)
 God integrering- medvirkning og involvering, gode boliger for unge og tilflyttere
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 Fleksible eie-leie muligheter, kun borettslaget åpner for at 30 % av
 boligene kan eies av kommunen/utbygger/boligbyggelag/SiB eller utbygger til
utleie. (Hovedregelen i eierseksjonsloven § 22 tredje ledd er at ingen kan erverve
mer enn to boligseksjoner.)
 Vedtekter som gir mulighet for viktige føringer for brukerne og fellesområda
 Vedtekts-veto for SiB/ kommunen som sikrer fremtidig bruk av boligene lar seg
i praksis kun gjennomføre i et borettslag på en hensiktsmessig måte
 Hensynet til bruk og vedlikehold av fellesområda, enklere beslutnings- og
finansieringsmuligheter
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6. Langsiktig strategi
Boliger utenfor sentrumskjernen
Dersom en på sikt skal kunne nå en dekningsgrad på 30 % må en være villig til å utnytte
større deler av kommunen til lokalisering av boliger for studenter. Studentenes ønske
om å bo i/nært sentrumskjernen må i fortsettelsen utfordres. Bybanen vil om få år nå til
Flesland, deretter Åsane, og vestover gjennom Fyllingsdalen til Loddefjord. Samtidig
gis det prioritet til utbygging av sykkelveier, slik at flere vil kunne sykle fra
områder/bydeler som i dag er vanskelig tilgjengelig på to hjul.
I årene som kommer vil dermed nye byggeområder åpne seg for boliger til både
studenter og andre. Langs bybanens trase vil det bli utbygging ved stasjoner/knutepunkt,
og muliggjøre fortetting i eksisterende boområder. De fleste områder med
bybanedekning vil være innenfor en radius som gir en reisetid til sentrum på maksimalt
30 minutter. Dette vil være en akseptabel reisetid også for studenter på vei til/fra
undervisning eller sosiale aktiviteter i sentrumskjernen.
I Arna sikrer togforbindelsen til sentrum en reisetid på drøye 5 minutter til sentrum alt i
dag. Allerede nå vil det dermed være mulig å forsøke en pilotutbygging av
studentboliger utenfor sentrum her. Erfaringer med et slikt prosjekt i Arna vil være
nyttig for den videre utbygging i andre bydeler når bybanen muliggjør dette. Det
foreslås derfor at en så snart som mulig starter planlegging av et anlegg i Arna. Anlegget
bør ligge noenlunde sentralt, slik at en kort sykkeltur til togstasjonen og påfølgende
togreise til sentrum kan gjøres unna på 20 minutter.
I neste omgang bør det vurderes 1-2 anlegg langs bybanens trase til Flesland. Dernest vil
Åsane stå for tur, og det bør vurderes 1-2 anlegg i denne retning også.

Eksempelvis:
Bydel
Arna
Ytrebygda
Åsane
Sum

Antall boenheter
300
300+300
300+300
1500

Årstall
2015-2016
2016-2018
2018-2020

Tomter i sentrumskjernen er begrenset, og SiB vil møte konkurranse fra andre aktører
med større økonomisk handlefrihet og kjøpekraft. Det er dermed en kritisk faktor for å
kunne nå en dekningsgrad på 30 % å utvide horisonten, og ta i bruke andre områder
med ny og forbedret kollektivdekning når studentboliger for fremtiden planlegges og
realiseres.
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7. Eksempel på at andre aktører planlegger/bygger
boliger for studenter
Privat-initiert prosjekt under planlegging
Arkitektgruppen Cubus har på vegne av eiere av Andres Olsen-kvartelet på Kronstad
utarbeidet en mulighetsstudie som kan danne grunnlag for utbygging av boliger for bla
studenter i dette kvartalet. I det følgende gjengis kort noen av hovedtrekkene i studien.
Tekst og illustrasjon er etter avtale hentet fra den utarbeidete mulighetsstudie.
Fugl Fønix på Krohnstad

Andr. Olsen-kvartalet kan utvikles til et lokalsenter med særlig vekt på utvikling av et
"studentkvartal" med et betydelig antall boliger for studenter inspirert av prosjekt som
Tietgenkvartalet og "Bikuben" i Københavnområdet.

Utdypende:
Andr. Olsen-kvartalet med sine frie fasader i alle retninger og gode lys og utsiktsforhold
kan med relativt enkle grep utvikles til et nesten komplett "lokalsenter" i seg selv med:
 Dagligvarebutikker og andre småbutikker på gateplan
 Minst en kafé - kanskje flere serveringsted
 Kontorer/areal for tjenestetilbud f.eks. innen helse i 2. og 3.plan
 Andre typer kontorbaserte arbeidsplasser på 1. - 4.plan.
 Boliger i øvrige etasjer med hovedvekt på studentboliger, men gjerne i et miks
med "ordinære" boliger for eie eller leie.
o I mulighetstudien er det vist et potensiale for over 130 hybler/leiligheter
i størrelsen 20-40 m2 med fleksible kombinasjonsmuligheter.
o En kombinasjon vil f.eks, være 10-15 større leilligheter i de øverste
etasjene og leiligheter forbeholdt studenter i de øvrige.
 En offentlig "passasje" nord-sør gjennom kvartalet og andre gode
fellesareal/byrom.
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I denne sammenheng er det studentboligdelen som vil kunne representere en nyskaping
både ved MÅTEN studentboliger blir integrert i et mangesidig kvartal , og at en privat
aktør som ikke er boligbyggelag, samskipnad el.l. vil være studentboligutbygger, utleier
og drifter.

8. Oppsummering









Status pr mars 2013 er 3 563 hybelenheter.
Status høst 2013 er 4 290 hybelneheter.
Hybelenhet inkl. mulige (side 11) er 6 370.
Legger vi 30 000 studenter til grunn (inkl. BI) vil 30 % dekningsgrad utgjøre
9 000 boliger for studenter i Bergen.
30 % dekningsgrad er et langsiktig mål, og oppfylling forutsetter utbygging av
studentboliger utenfor bykjernen, langs bybanetrase.
Utenlandske studenter utgjør en økende del av studentmassen, og bebor en
økende del av studentboligmassen.
Det er i handlingsplanen tallfestet realisering av 2500 studentboliger på navngitte
arealer, jfr tabell side 11.
Alternative utbyggings- og organisasjonsformer kan finne sted i samarbeid med
boligbyggelag og andre private utbyggere, og sørge for at boliger for studenter
bygges uten medvirkning fra SiB.
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Vedlegg
Borettslag og eierseksjonssameier
Bergensmodellen
Fra leie til eie
Hva er et borettslag?
 Borettslaget er et selskap – på samme måte som et aksjeselskap
 Andelseierne eier selskapet gjennom hver sin andel – på samme måte som en
aksjonær eier en eller flere aksjer i et aksjeselskap
 Andelseierne har vanligvis gitt et lån til borettslaget – innskuddet
 Det er borettslaget som selskap som eier bygningene med alle boligene
 Andelseiernes disposisjonsrett til boligene er regulert gjennom en borett, enerett
til en bestemt bolig
 Konklusjon: Borettslag er en indirekte eierform
 Man fokuserer på at beboerne er andelseiere
 Utviklingen har gått i retning av å se på borettslagsboliger som en type
eierboliger
 I den nye loven av 2003 har man tatt konsekvensene av dette
o byttet ut tidligere leieavtale med en bruksavtale, borett
o bruksavtalen – buretten – reguleres i den nye loven om borettslag – særlig
kap. 5 (Bustadene)
o understreker eiermomentet
Hva er et tilknyttet borettslag?
 Dobbelt medlemskap – for å være andelseier i et borettslag, må man også være
andelseier i et bestemt boligbyggelag (brl. § 1-3)
 Ikke krav om at det tilknyttede boligbyggelaget er forretningsfører – selv om det
vanligvis vil være slik.
 Loven inneholder flere spesialbestemmelser for tilknyttede borettslag
o borettslagene får større frihet enn etter tidligere lovgivning
o rett til oppløsning – på visse vilkår
o rett til å avvikle uoppsigelige forretningsførerkontrakter etter en tid
o retten til vedtektsveto begrenses – etter forslaget vil dette bare gjelde
noen estemmelser
o plikten til å ha samme revisor bortfaller
 Alternativet er frittstående borettslag – ingen krav om medlemskap i noe
boligbyggelag

Hva er et eierseksjonssameie?
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”Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk
av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.”
 Et eierseksjonssameie er ikke noe selskap (juridisk person), men en samling
medeiere i en bestemt eiendom
 Sameierne eier hver sin ideelle andel i hele eiendommen (tomt + alle bygg med
alle boligene)
 Til hver sameierandel er det knyttet enerett til å bruke en bestemt bolig
(bruksenhet)
 Denne bruksretten kan ikke tas fra ”eieren” med mindre vedkommende gjør seg
skyldig i vesentlig mislighold
 Sameierandelen er uttrykt ved en brøk ( 4/68)
 Man eier ikke ”sin” bolig – begrepene: Selveierbolig / selveierleilighet er derfor
misvisende
 Sameierne er derfor ikke naboer i relasjon til bygningslovgivningen, men
medeiere i den samme eiendommen.
 Hovedregelen i eierseksjonsloven § 22 tredje ledd er at ingen kan erverve mer
enn to boligseksjoner
 Eierseksjonssameier kan både gjelde rene boligeiendommer, rene
næringseiendommer eller en kombinasjon av begge kategorier

Borettsloven:
§ 4-2. Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene
(1) Desse kan til saman eige andel eller andelar som gir rett til minst ein bustad og opp
til ti prosent av bustadene i lag med fem eller fleire andelar:
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Selskap som har til føremål å skaffe bustader og som blir leidd og kontrollert av stat,
fylkeskommune eller kommune
Selskap, stifting eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe bustader til vanskelegstilte
(2) Utan hinder av første ledd og § 4-1 kan ein kreditor eige ein eller fleire andelar i opp
til to år for å berge krav som er sikra med pant i andelen eller andelane. Det same gjeld
der nokon tek over ein eller fleire andelar som elles ikkje kunne seljast på lang tid.
(3) Om rett til å eige andelar for yrkesutøvarar som skal stå for erverv eller oppføring av
bustader for burettslaget, gjeld § 2-12.
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§ § 4-3. Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene
Det kan fastsetjast i vedtektene at stat, fylkeskommune, kommune, bustadbyggjelag,
institusjon eller samanslutning med samfunnsnyttig føremål og dessutan arbeidsgivar
som skal leige ut bustad til sine tilsette, kan eige opp til tjue prosent av andelane i tillegg
til andelar som kan eigast etter § 4-2 første ledd.
Samarbeid mellom boligbyggelag, utbyggere/forvaltere og kommuner om
utleieboliger (Bergensmodellen) til prioriterte målgrupper
Flere boligbyggelag har opprettet egne selskaper som fremskaffer/forvalter utleieboliger
for ungdom etter den såkalte ”Bergensmodellen”. Modellen forutsetter et tett samarbeid
med samarbeidsavtaler mellom kommune og boligbyggelag hvor boligbyggelaget
eier/fremskaffer/bygger og forvalter utleieboliger i boligprosjekter øremerket unge
under 35 år. Slike boligprosjekter fullfinansieres av Husbanken med lån og tilskudd, alle
boligene eies av boligbyggelaget.
I den opprinnelige modellen disponerer kommunen et antall boliger som tilsvarer
Husbankens utmålings-prosent av boligtilskudd i boligprosjektet, boligbyggelaget
tildeler de resterende boligene til sine unge medlemmer. En oppnår god integrering i
disse prosjektene, og har full styringsmulighet ved tildeling og prioritering av beboere.
Både boligbyggelag, utbyggere/ forvaltere og kommuner har gitt uttrykk for at modellen
i dag er vanskelig å gjennomføre på grunn av lav tilskuddsutmåling da dagens
retningslinjer kun gir mulighet til utmåling av tilskudd til de utleieboligene i
boligprosjektet som disponeres av kommunen, ikke til hele boligprosjektet som tidligere.
Imidlertid er det mulig, Husbanken har finansiert et nytt samarbeidsprosjekt mellom
Walde og Bergen kommune, og kommunen ønsker i sin ambisiøse satsing på nye
boliger å prioritere denne type samarbeidsprosjekter til fremskaffelse av kommunalt
disponerte boliger til prioriterte grupper fremover- en justert Bergensmodell som gir
gode, integrerte og rimelige boliger for vanskeligstilte.
Eksempel på prosjekt fra leie til eie
Boligetaten i Bergen kommune startet i august 2011 et prosjekt rettet mot beboere i
kommunens utleieboliger som har en økonomisk mulighet til etablering i egen bolig ved
hjelp på av startlån. Aktuelle målgrupper er flyktninger, barnefamilier, unge og andre
husstander som har fått en bedret inntektssituasjon etter innflytting i kommunal
utleiebolig, og hvor en pakke med aktiv rådgivning, startlån samt evt tilskudd og
bostøtte muliggjør kjøp av egen bolig.
Fra starten i august 2011 utbetalte kommunen startlån til 38 husstander som flyttet
direkte fra kommunal leid bolig til egen eid bolig, i tillegg har 50 leietakere/ husstander
pr april 2012 forhåndstilsagn om startlån og leter etter bolig. Den årlige målsetningen
fremover er mellom 50-60 husstander ut av kommunal bolig- inn i egen eid bolig.
I 2012 har kommunen igangsatt en utvidet modell i samarbeid med utbygger Walde
hvor man prøver ut fra leie til eie som en mulighet/modell i “Bergensmodellen”samarbeid mellom kommunen og Walde om utleieboliger hvor Walde eier noen boliger
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og kommunen disponerer noen i ett boligprosjekt eid av Walde, eventuelt i et
kombinert/seksjonert boligprosjekt med både leie og eieboliger- og overganger fra leie
til eie. I 2013 er det også inngått avtale med Stor Bergen boligbyggelag om et
tilsvarende samarbeid i et borettslag under prosjektering/utbygging.
Fra leie til eie-prosjektet er et samarbeidsprosjekt som involverer flere kommunale
etater; Boligetat ( boligtildeler), Bergen Bolig og Byfornyelse ( boligforvalter), sosial
( evt oppfølgning), og byrådsavdeling ( strategi) Prosjektet prøves ut i samarbeid med en
kompetent kommunal samarbeidspart som har samlet alle boligvirkemidlene i en sentral
boligetat, noe som ikke er vanlig i storbyene i dag. Dette gir gode muligheter til å se
virkemidlene i sammenheng, og derved kunne oppnå gode langsiktige resultater, videre
at erfaringer, rutiner, metodikken implementeres i driften.
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