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Bergen har lenge kommet dårlig ut ved nasjonale tildelinger av midler til studentboliger, og har 

i dag omtrent Norges laveste dekningsgrad for studentboliger i regi av studentsamskipnadene. 

Dette er i ferd med å endre seg. 

Samtidig er det økende nasjonal og internasjonal konkurranse om studentene. En kunnskaps

by med ambisjoner må i fremtiden kunne tilby sine studenter gode velferdstilbud. Boliger er en 

grunnleggende del av et slikt velferdstilbud. Det er derfor svært viktig for Bergen å kunne tilby  

attraktive boligalternativer. I tillegg har dagens studenter andre boligkrav enn sine forgjengere, 

først og fremst med tanke på fleksibilitet og variasjon. Tiden er med andre ord moden for å tenke 

nytt! 

Etter initiativ fra Bergen kommune ble Femårsvisjonen for studentboligbygging i Bergen (Fem

årsvisjonen) etablert i april 2006. Prosjektet har hatt representanter fra Husbanken, Student

samskipnaden i Bergen (SiB), Bergen kommune, de tre boligbyggelagene i byen – StorBergen 

Boligbyggelag (StorBergen), Bergen og Omegn Boligbyggelag (Bob), Vestlandske Boligbygge

lag (Vestbo) – og studentrepresentanter fra Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Lands

forbund (StL). Vi tok fatt i den fellesoppgaven det er å bedre boligtilbudet for unge mennesker i 

Bergen. 

Femårsvisjonen har vært et utfordrende og spennende nybrottsarbeid. Vi vil takke alle som har 

bidratt med konstruktive innspill og gode idéer. Takk for et fruktbart samarbeid så langt – vi ser 

frem til fortsettelsen. Nå begynner arbeidet!

Styringsgrupen for Femårsvisjonen

forord
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Innledning

Femårsvisjonen som du nå holder i hånden er utviklet som 
en mal for videre planlegging og utbygging av boliger for 
studenter og unge i Bergen. Det er et ønske at malen kan 
være til nytte for aktører på boligmarkedet.

I del en gjennomgås trekk og trender vi i dag ser som 
gjeldende for gruppen studenter og for Bergen som kunn
skapsby. Trendene synliggjør et behov for flere boliger for 
studenter. Til å beskrive utviklingstrendene har vi benyt
tet offentlig tilgjengelig statistikk og lokale data innhentet 
fra utdanningsinstitusjonene og innsamlet og bearbei
det av IKT rådgivning, Bergen kommune. Kartmateria
let er levert av Geodata, Bergen kommune. Våre data 
er sammenholdt med funn gjort på nasjonalt nivå, og 
da særlig konklusjoner fra Studenters Levekår 2005,  
SSB (heretter kalt Levekårsundersøkelsen). Levekårs
undersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse  
som kom ut som to rapporter høsten 2006 og våren 
2007. Vi har i rapporten i det alt vesentlige valgt å 
runde av våre absolutte og relative tall til nærmest 
50/100tall og til hele prosenttall. 

I del to skisseres behovet for, og ønsker om, ny
tenkning innen studentboligfeltet. Her legges spe
sielt vekt på de to hovedutfordringene mandatet 
gir; fleksible organisasjonsmodeller og utbygging 
som fremmer integrering og trivsel i bomiljøsam
menheng. 

Sist følger Femårsvisjonens sammendrag og an
befalinger. Dette er en oppsummering av de for
hold som er viktigst å styrke for å bedre dagens 
boligsituasjon for studenter og unge i Bergen, 
samt tilrådinger overfor kommune og statlige 
myndigheter over hva som skal til for å støtte opp 
om visjonene som her fremkommer. 

Som en del av arbeidet har samarbeidspartene 
utarbeidet flere prosjektnotater. Dette er notater 
som ikke i sin helhet har fått plass i malen, men 
som belyser viktige tema.
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Bilde: Nygårdshøyden, UiB



Femårsvisjonens  
bakgrunn

I arbeidet med Boligmeldingen 2005 for Bergen  
kommune ble det dokumentert at Bergen er 
den av de store utdanningsbyene i Norge med 
lavest dekningsgrad av studentboliger i regi av 
studentsamskipnadene. Med ønske om å øke bo

ligtilbudet og å skape gode boforhold og levekår 
for utdanningssøkende i Bergen, ble samarbeids
prosjektet Femårsvisjonen for studentboligbygging 

etablert. Etter politisk initiativ fra Bergen kommune 
ble prosjektet igangsatt i april 2006. Prosjektet ble 
organisert i en arbeidsgruppe og en styringsgruppe 
satt sammen av representanter fra Husbanken, SiB, 

Bergen kommune, de tre boligbyggelagene – StorBergen,  
Bob, og Vestbo – samt studentrepresentanter.

I prosjektarbeidet har det vært jobbet parallelt med 
problemstillinger knyttet til begge faser nevnt i man
datet. I oppbyggingen av malen, fase 1, har prosjektet 
valgt å legge hovedvekt på utvikling av fleksible orga

nisasjonsløsninger med både leie og eiemodeller, samt 
å sette ord på hvilke forhold som fremmer integrering og 
gode bomiljø. Prosjektet har videre lagt vekt på å utfordre  
dagens statlige rammeverk, både juridisk og økonomisk, 

og på å styrke samarbeidet mellom sentrale aktører i den 
lokale boligpolitikken.  

Som et element i arbeidet med fase 2 har Asplan Viak AS gjen
nomført et søk etter mulige tomter og transformasjonareal for 
videre utbygging av boliger for studenter i et 2020perspektiv.  
Funnene foreligger i en intern rapport (atlas) som kan danne 

basis for utarbeiding av en handlingsplan for videre utbygging 
av boliger for studenter i Bergen. Med bakgrunn i atlaset og  
politiske signaler gitt i forkant og underveis i prosjektet – jfr. KDP 
Store Lungegårdsvann – peker Grønneviksøren seg ut som det 

mest aktuelle areal hvor alle sider av malen kan legges til grunn 
for et større samarbeidsrelatert utbyggingprosjekt av boliger for 
studenter sentralt i Bergen. 

I tråd med mandatet har prosjektet levert bidrag til SiBs søknad 
til Kunnskapsdepartementet om tilskudd til utbygging av boliger for 
studenter for året 2007.

Prosjektdeltagerne har arbeidet etter følgende mandat

Arbeidet deles i to hovedfaser.
Fase 1 er en analyse/utredning hvor det utvikles en 
mal/ veileder for samarbeidsrelatert planlegging og 
utbygging av studentboliger, som fremmer integrering 
og inkludering av studentboliger i ordinære bomiljø 
og boligprosjekter. Prosjektet forutsettes å legge til 
grunn Husbankens arbeidsmål om gode energi og 
miljøløsninger med god byggeskikk og universell 
utforming. Prosjektet skal gi et vesentlig bidrag til å 
løse den store etterspørselen etter sentrale boliger, 
og derved gi et mer velfungerende boligmarked. 
Dette forutsetter en balanse mellom eie/leie
andelen i prosjektene, og at lov og avtaleverket 
utnyttes/utfordres for å få til fleksible organisa
sjonsløsninger – borettslag, eie/leie, kjøp – 
utleie/Bergensmodellen. Finansierings
løsninger vurderes.

Fase 2 skal være et konkret samarbeids
prosjekt hvor malen benyttes til å utrede 
konkrete prosjekter, herunder et større pilot
prosjekt på en sentral tomt, fortrinnsvis 
Grønneviksøren. Prosjektforslag skal fore
ligge slik at det kan omsøkes for tildeling 
av studentboligmidler for 2007. Det skal 
fremmes forslag om ulike pilotprosjekter 
som grunnlag for handlingsplan for videre 
utbygging av studentboligmiljøer, for
trinnsvis langs bybanetraseen og nær 
NHH.
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Hvor står vi i dag?

Kunnskapsbyen Bergen i et regionalt og   
internasjonalt perspektiv

Det snakkes i dag om en tilspisset nasjonal og internasjonal konkurranse om 
studenter, utdanningsplasser og arbeidskraft. Som følge av Kvalitetsreformen 
er det økonomiske fundament til universiteter og høgskoler direkte relatert til 
antall studenter. Dette har ført til at utdanningsinstitusjoner og byer mer aktivt 
konkurrerer om studentene. 

En del byer – både i Norge og Europa – velger å posisjonere seg som kunn
skapsbyer. Bergen er en viktig universitetsby med alle forutsetninger for å 
definere seg som en kunnskapsby, og bruker begrepet for å signalisere at 
kunnskap er fremtidens hovedressurs og konkurransefaktor. Kunnskaps
begrepet dekker i denne sammenheng både kunnskapsproduksjon, bruk, 
deling og organisering. 

Universitetene regnes som motorer i kunnskapsbyene, og sentrumslokali
sering som et fortrinn. Lokaliseringen i sentrum letter samarbeid på tvers 
av bransjer, og sikrer bred deltagelse. 

I Strategisk Næringsplan for Bergen er kunnskapsbyen basis for regional 
utvikling. Kunnskapsbyens og regionens videreutvikling er avhengig av 
samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og utdannings og forsk
ningsinstitusjonene. Sammen med et bredt og kvalitativt godt utdan
ningstilbud, vil velutviklede velferdstilbud med god tilgang på boliger 
være et viktig konkurransefortrinn når studenter skal velge utdannings
sted.

Studentene er med på å forme byen
Studenter er en viktig ressurs for Bergen. For det første bidrar de med 
sin vitalitet og skapende aktivitet. Dernest har de stor næringsmessig 
og økonomisk betydning ved at de handler og bringer skatteinntekter 
til byen. Dagens student er morgensdagens arbeidskraft, derfor er 
det viktig at flest mulig finner jobb- og karrieremuligheter her – og 
velger å bli værende. 

Flere tar høyere utdanning, og studentene søker i økende grad til 
de store byene. Den kontinuerlige sterke veksten i antall studenter 
i Bergen siden midt på sekstitallet – med en fordobling fra 1970 til 
1990 og en ny dobling fra 1990 til 2003/2004 – synes nå å ha flatet 
ut. Den viktigste årsaken er nedkorting av studietiden som følge 
av Kvalitetsreformen. Tall fra samordnet opptak for 2006 signali
serer imidlertid fortsatt økning i tilstrømningen av unge studenter 
til byen.

Bergen har i dag rundt 27 400 studenter, fordelt på 12 høyere 
utdanningsinstitusjoner. Universitetet i Bergen (UiB) er desidert 
størst, fulgt av Høgskolen i Bergen (HiB) og Norges Handels
høyskole (NHH). Til sammen har disse tre institusjonene nesten  
90 % av studentene i byen. 

Bergen er en viktig universitets 
og høgskoleby. For byrådet er 
det viktig å ha godt samarbeid 
med disse institusjonene og 
å legge forholdene til rette for 
studenter, blant annet gjennom 
tilrettelegging for bygging av flere 
studentboliger. Samtidig er det 
viktig å legge forholdene til rette 
for et nyskapende kunnskaps
basert næringsliv, som skaper 
verdier og arbeidsplasser.  
Bybudsjettet for 2005

"Byregioner som er tolerante, mang
foldige og åpne for kreativitet, er 
de mest attraktive. For å lykkes på 
den internasjonale arena må regio
nens næringsliv, kunnskapsmiljøer 
og offentlig sektor samhandle tett og 
tillitsfullt". 
Strategisk Næringsplan for Bergen 
2006-2009
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Trekk og trender ved studentpopulasjonen

Variasjoner i studentpopulasjonen viser at det er viktig å ta studentenes livsfaser 
i betraktning ved planlegging av boliger. I Bergen har vi parallelt med den sterke 
veksten i antall studenter også sett endringer med hensyn til alder, kjønn og 
husholdningstyper. Studentene fordeler seg også på hel og deltidsstudier, uten
lands og utvekslingsstudier, etter og videreutdanning, og fjernundervisning.

Hele 57 % av studentene i Bergen – ca. 17 650 personer – var under 
25 år høsten 2006. Men byen har også fått flere studenter over 30 år, 
de fleste på etter- og videreutdanning. Gjenomsnittsalderen for denne 
gruppen er nesten 40 år. 

Som i landet for øvrig er det i Bergen langt flere  
kvinner (58 %) enn menn som studerer ved byens 
høyere utdanningsinstitusjoner. Bare NHH har 
flere mannlige enn kvinnelige studenter.
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Fig.1
Antall studenter fordelt på alder og kjønn høsten 2006
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Hvor bor studentene i Bergen?
11 % av byens befolkning er studenter. I sentrum er andelen enda høyere. Våre 
tall viser en klar todeling mellom sentrale og ytre bydeler i fordeling av antall 
studenter. Bergenhus, Årstad og de sentrumsnære delene av Laksevåg ut
gjør indre by. Arna, Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen, Åsane og de ytre deler 
av Laksevåg, er ytre by. 

Boligmeldingen for Bergen 2005 viser små endringer i den relative for
delingen av studenter mellom indre og ytre by de siste 810 årene. Veksten  
i antall studenter har imidlertid vært langt høyere enn for befolkningen  
ellers i denne perioden. Fra 1998 til 2004 hadde Bergen en vekst i antall  
studenter på 17 %, mot 5 % for befolkningen i sin helhet. For 14 sen
trale byfornyelsesområder vokste studentpopulasjonen med hele 37 % 
i denne perioden, noe som innebar at hele 60 % av den samlede be
fokningsveksten i disse områdene skyldes økning i antall studenter. Ett av 
områdene (Nedre Nygård) hadde mer en 50 % studenter mens fire områder 
(Nygårdshøyden, Sentrum, Marken og Vågsbunnen) hadde mer enn 40 %.

Bosted- og semesteradresser 
Av 27 400 studenter høsten 2006 var knapt 11 000 hjemmehørende i Bergen  
(tilmeldt folkeregisteret i byen). 16 400 hadde bostedsadresse utenfor kom
munen, 11 350 av disse hadde semesteradresse i Bergen. 2 350 hadde  
bostedsadresse i andre kommuner i Hordaland. De resterende 2 700 hadde  
bostedsadresser i øvrige deler av landet eller utlandet. 

Når det gjelder antall studenter med semesteradresse i Bergen er det 
store forskjeller mellom bydelene. Godt og vel 90 % av alle studenter 
bosatt i de ytre bydeler var tilmeldt folkeregisteret i Bergen høsten 2006. 
I Bergenhus var andelen 33 %. Hele 40 % av studentene i ytre bydeler 
bodde hjemme hos foreldrene, mens andelen i Bergenhus var 3 %. 
Mange av studentene som starter med å bo hjemme, flytter senere til 
sentrum og returnerer til ytre bydeler ved slutten av studietiden  
eller etter endt utdanning. 

Antar vi at også noen av de 26 % av studentene som har 
oppgitt at de bor utenfor Bergen har midlertidig bopel i byen, 
kan vi anslå at mellom 13 000 – 15 000 studenter studie
året 2006/2007 bodde og oppholdt seg i Bergen uten å være  
registrert som innbyggere i byen (uregistrerte bergensere).

47 %

25 %
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     Fig. 3
Studenter fordelt på bydeler

    47 % i Bergenhus
 +  25 % i Årstad
 =  72 % 
Femårsvisjonen/IKT-rådgivning/Geodata
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Bopreferanser
Også når det gjelder alderstruktur finner vi ulike fordelinger 
mellom bydelene. Mens ca. en fjerdedel av studentene i 
alle bydeler var under 22 år, har de ytre bydeler langt flere  
studenter over 30 år (ca. 33 %), Bergenhus 8 %. Gjennom
snittsalderen øker følgelig med avstand fra sentrum. 

Flere nasjonale undersøkelser viser at studentene øn
sker å bo i nærheten av utdanningsinstitusjonen og/eller i  
sentrum. I tillegg ønsker de egen bolig. De to første  
variablene er viktigere enn den siste og sentral lokali
sering er viktigere enn lav pris og bokvalitet. Disse trek
kene går igjen også i Bergen.

Å bo sentralt og nær utdanningsinstitusjonen tvinger 
fram kollektive boløsninger fordi det ikke finnes nok 
tilpassede boliger og fordi stor etterspørsel gir høye 
bokostnader i pressområdene. 

Vi har ikke data som viser hvor mange studenter 
som bor kollektivt i Bergen, men en undersøkelse 
om studentenes boligsituasjon utført av Norges 
byggforskningsinstitutt i 2003 kan gi en indikasjon: 
Ås og Bergen var de eneste studiekommune
ne i landet hvor under halvparten av studen
tene bodde i enpersonshusholdninger (46 % i  
Bergen).

Studenter med familie har andre bopreferan
ser enn enslige. For dem har økonomi og 
bomiljø større betydning enn sentral belig
genhet, slik det er for barnefamilier gene
relt.

For de fleste betyr nærhet til studiestedet 
svært mye eller ganske mye. De som har 
kort reisetid til studiestedet svarer i større 
grad enn studenter med lengre reisetid at 
nærhet til bymiljø er viktig, men tendensen 
er likevel ikke så klar som betydningene av 
nærhet til studiested. Betydningen av nærhet 
til familie og venner øker med reisetiden. De 
som har lang reisetid fra bolig til studiestedet 
er sjeldnere til stede ved undervisningstedet 
enn de som har kort reisetid (under en halv time).
Studenters Levekår 2005/SSB

Kollektive boformer

• 29 % av studentene bodde i 2005 i kollektiv   
 sammen med personer de ikke var i familie 
 med. Flest menn, enslige, yngre studenter og 
 universitetsstudenter bor i kollektiv.
• De som bor i kollektiv eller på studenthybel har 
 færre studiesemestre bak seg, og er noe yngre 
 enn for eksempel de som bor alene, noe som må 
 sees i sammenheng med at bokollektivformen for 
 noen er første skritt i boligkarrieren. 
 Studenters Levekår 2005/SSB

Fig. 5 Bosted/utdanningsinstitusjon
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Boligmarkedet for studenter i Bergen kan deles inn i fire
• Bor hjemme hos foreldrene
• Eier boligen selv
• Leier hos SiB
• Leier i det private markedet/borettslag

De fleste er studenter en relativt kort periode i livet. Derfor er valget mellom 
eie og leie ofte preget av at de ikke søker en permanent boform. Å eie er 
imidlertid vanligvis å foretrekke, kanskje først og fremst fordi en eid bolig 
medfører en form for sparing, og dermed et bedre grunnlag for etablering 
av en mer permanent bolig etter studiene. (Fig. 6)

Eie

Levekårsundersøkelsen viser at andelen studenter som oppgir at de eier 
boligen har gått opp fra 25 til 30 % på landsbasis i perioden 1998 til 2005. 
Hos par med barn var det 80 % som oppga at de eide bolig i 2005 mot 67 % 
i 1998. For par uten barn var andelen som eide boligen 36 % i 1998 
og 37 % i 2005. Blant enslige forsørgere var tallene i samme periode  
ganske stabile; 41 % mot 39 %. Dette indikerer at veletablerte studenter 
med partner og barn ligger på nesten samme nivå som resten av befolk
ningen når det gjelder å eie bolig. Men bildet er ikke entydig. Blant de 
yngste studentene og enslige har andelen som eier gått ned.

Vi finner de samme trendene i Bergen. 14 % av alle studenter som bor 
i Bergen eier sin bolig. Det er grunn til å tro at denne andelen er noe 
høyere enn våre tall viser, blant annet fordi en del foreldre kjøper bolig 
og ”leier” den ut til egne barn. 

Levekårsundersøkelsen viser også at 4 av 10 studenter har ektefelle 
eller samboer, og at andelen som bor sammen med egne barn har økt 
fra 17 % i 1998 til 21 % i 2005. Tilsvarende tall finner vi i Bergen. I tillegg  
viser undersøkelsen at eieandelen stiger med økende alder, familie
status og avstand fra studiested/sentrum. (Fig. 7)

Også når det gjelder eie/leie-forhold i Bergen finner vi klare forskjeller  
mellom indre og ytre bydeler. I indre bydel eier ca. 11 % boligen sin, 4 %  
bor hos foreldre og 85 % leier (hovedsakelig på det private marked).  
I ytre bydel eier 25 % boligen sin, 40 % bor hos foreldre og 35 % leier. 
(Fig. 8)
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Levekår 
Sammenlignet med resten av befolkningen er det tre 
ganger så vanlig med fukt eller råte i boliger til studenter. 
Studenters Levekår 2005/SSB

Fig. 8
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Bergen fordelt på leie/eie 
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Våre tall viser også at eierandelen er høyere ved de private høgskolene (18 %) enn de offentlige  
(11 %). Når det gjelder eierandel knyttet til kjønn er fordelingen omtrent lik kjønnsfordelingen for hele 
studentpopulasjonen; 61 % av dem som eier bolig er kvinner, 39 % er menn. Det er med andre ord 
ikke noen markante forskjeller mellom kvinnelige og mannlige studenter i Bergen når det gjelder å 
eie bolig.

Levekår

Svært få studenter lever av lån og stipend alene, og det er også en viss andel som ikke tar opp lån. 
Noen tar lønnet arbeid i ferier, andre har inntektsgivende arbeid gjennom studiesemesteret.

Eldre studenter har stort sett betydelig høyere inntekt enn yngre. For eksempel har den eldste 
gruppen, i følge Levekårsundersøkelsen, tre ganger så høy arbeidsinntekt, og over dobbelt så høyt 
disponibelt beløp som studenter 1920årsalderen.

Et anslag viser at ca. 2/3 av studentene i Bergen jobber ved siden av studiene. Langt de fleste av 
disse jobber i offentlig sektor (administrasjon, undervisning, helse og omsorg). I privat sektor fin
ner vi flest studenter i varehandel, restaurant og transport. Dette betyr at studentene samlet utgjør 
en stor og viktig arbeidskraftressurs i Bergen. Dersom vi anslår en årlig inntekt (inklusivt studi
elån) på ca. 150 000 kroner, kjøper studentene varer og tjenester for milliarder hvert år. I tillegg får  
kommunen skatteinntekter. 

Indre og ytre by

Bergensstudenten.no, en studentdreven organisasjon som bistår med gratis visningsassistanse til 
nye studenter som leter etter bolig, melder at det er relativt liten forskjell i husleie mellom indre og 
ytre by. Større bolig og/eller høyere kvalitet i ytre bydeler synes heller ikke å friste mer enn nærhet 
til studiested og sentrum. Subsidiering av billetter til kollektivtilbud synes heller ikke å veie opp for 
lavere husleie i ytre bydeler. 

Boutgifter
•  Det er nærliggende å tro at boligmassen som finnes 
 i nærheten av læresteder er relativt kostbare å leie 
 eller eie fordi etterspørselen er størst der.
•  Valget kan være høye bokostnader og kort reisevei 
 mellom bolig og lærested eller lavere bokostnader 
 og lenger reise.

•  Det viser seg imidlertid at de studentene som bruker  
 kort tid på å reise mellom bolig og lærested gjennom
 gående har lavere boutgifter enn de som bor lenger 
 unna.
•  Det er en tendens til at dess lenger reisetid, dess flere rom.
•  Romprisen er lavere jo lenger reisetid studentene har.
Studenters Levekår 2005/SSB
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Nasjonale føringer

Mål og strategier
Det overordnede nasjonale målet med etablering av studentboliger i offentlig regi 
er å sikre rekruttering til høyere utdanning uavhengig av studenters opprinnelige 
hjemsted og økonomisk bakgrunn. Boligbygging for studenter er derfor mer et 
virkemiddel i utdanningspolitikken enn i boligpolitikken, og ses på som et sentralt 
element i det samlede velferdstilbudet til de utdanningssøkende.

Bygging av studentboliger i regi av studentsamskipnadene – som har tilnærmet  
monopol – skal bidra til et rimelig og forutsigbart botilbud for studenter. Sam
tidig er samskipnadenes boliger kun ment å være et supplement til det private  
markedet. Grunnlaget for denne strategien er følgelig at det eksisterer velfunger
ende lokale utleiemarkeder i privat regi, og at dette vil redusere behovet for 
studentboliger i regi av studentsamskipnadene. 

Virkemidler
Det sentrale statlige virkemiddelet ved etablering av nye studentboliger er 
ordningen med investeringstilskudd i kombinasjon med lån i Husbanken.

Tilskuddet gis til bygging av nye boliger, eller til kjøp og rehabilitering av 
eksisterende boligmasse som i dag ikke utgjør et tilbud av studentboliger. 
I 2006 ble det også åpnet for å søke om tilsagn til rehabilitering av eksi
sterende studentboliger. For å gi tilsagn til rehabilitering må det foreligge 
særskilte grunner, og det verdibevarende vedlikeholdsansvaret til sam
skipnaden må være ivaretatt. 

Departementet har gitt signaler om at tilsagn som ligger ubrukt over en 
periode kan trekkes tilbake og omfordeles.

Tilskuddsandelen har siden innføringen i 1961 variert mellom 50 og 60 %,  
og mellom faste tilskudd og tilskudd etter forhåndgodkjente byggekost
nader. Fra og med 2005 har tilskuddet vært fast på 50 % av øvre kost
nadsramme per hybelenhet, som for Bergens vedkommende er på kr. 
500 000. 

Boligpolitiske føringer – regjeringen vil 

• sette i gang et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, 3000-4000 med 30 % tilskudd. 

• øke tilgangen på studentboliger, med 1000-1200 per år med 60 % tilskudd.

• gi all ungdom en reell mulighet til å bli vurdert for startlån, slik at det blir lettere for ungdom å kjøpe egen bolig.

• sette kommunene bedre i stand til å føre en aktiv sosial boligpolitikk gjennom:

 1. offensiv tomtepolitikk/låneordninger til strategiske tomtekjøp

 2. stimulere til helhetlig områdeplanlegging/støtteordninger til områdeutvikling 

 3. opprusting av infrastruktur gjennom tilskudd

• sørge for at statlig eiendommer i særlige tilfeller kan selges under markedspris til boligformål

Soria Moria/Innst.S.nr. 229(2003–2004)
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Kostnadsrammen for Bergens vedkommende har ligget fast siden 2000. I samme 
tidsrom har byggekostnadene nasjonalt steget med 34 % og kvadratmeterprisene 
på solgte leiligheter i Bergen har økt med 109 %. Dagens finansieringsordning er 
således verken tilpasset prisveksten i samfunnet generelt eller de utfordringer  
Bergen står overfor i bolig- og byutviklingspolitikken spesielt. (Fig. 9) 

Rollefordeling
Mens de fleste boligpolitiske virkemidler i dag forvaltes av Kommunal- og regionaldep-
artementet (KRD) er det Kunnskapsdepartementet (KD) som utarbeider forskrifter og for
deler tilskudd til bygging av studentboliger. På denne måten ivaretar KD det overordnede 
ansvaret for studentenes velferd og bevarer studentboligbyggingens utdanningspolitiske 
funksjon. For å utnytte samspillet mellom boligvirkemidlene, og for å samle kompetansen 
på dette feltet, har Husbanken fra 1. januar 2004 overtatt ansvaret for utbetaling og for
valtning av tilskuddene, og blitt gitt oppgaven med å være rådgiver og kvalitetssikrer av 
studentboligprosjektene. 

Utbyggingtakt
Under Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2001 ble det fattet vedtak om bygging 
av 1 000 nye studentboliger per år frem til 2005, en målsetting som er videreført og tildels 
styrket av den rødgrønne regjeringen. I snitt ble det i perioden 2001 til 2007 gitt tilskudd 
til 646 hybelenheter. Etter flere år med små tildelinger kom Bergen og SiB i 2007 godt ut 
med 179 nye hybelenheter av totalt 415.

Kommunale føringer
Byrådet legger i sin boligpolitiske plattform opp til en bred velferdspolitisk tilnærming i ut
vikling av kommunens rolle som vertskap for høyere utdanningsinstitusjoner og studenter. 
I praksis innebærer det at alle sider ved det ”helhetlige læringsmiljøet” skal ha fokus, dvs. 
selve studiet og utdanningsinstitusjonene, velferdstilbudene og ordningene med studie
finansiering. Både nasjonalt og lokalt er det en økende forståelse for at disse faktorene 
må ses i sammenheng. 

Det sentrale kommunale virkemiddelet i etablering av nye studentboliger er tildeling av 
subsidierte kommunalt eide tomter (jfr. bystyresak 138/03). Siden den statlige tilskudds
ordningen dekker deler av samskipnadenes kostnader til både bygg og tomt, vil ”gratis” 
kommunal tomt innebære en direkte kommunal subsidiering av staten med et beløp til
svarende det statstilskuddet vil dekke av tomtekostnader. Bystyret forutsetter imidlertid at 
den subsidiering som fremkommer gjennom gratis tomt utelukkende skal komme (SiB og) 
studentene i Bergen til gode. 

Fig. 9
Byggekostnader og 
kvm.priser 2000-2007 
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Boliger i regi av SiB 

SiBs boligmasse
Alle norske universiteter og høgskoler er pålagt å være tilknyttet en studentsamskipnad. For private 
høgskoler kan det gjøres unntak hvis det finnes andre tilfredsstillende ordninger. Av Bergens 12 
høyere utdanningsinstitusjoner er det i studieåret 2006/2007 kun BI som står utenfor samskipnaden. 
Av byens 27 400 studenter høsten 2006 var 26 250 tilsluttet SiB.

En av SiBs sentrale velferdsoppgaver er utbygging og drift av boliger for studenter. SiB rådet høsten 
2006 over 3 315 hybelenheter i Bergen, som fordelte seg på 2 473 boenheter fordi det regnes 2,5–3 
hybelenheter (HE) per familiebolig. Dette ga til sammen 2 950 leietakere. 

Figur 10 viser at det har vært en sterk vekst i antall studenter i Bergen de siste 30–40 årene, men 
ikke en tilsvarende vekst i den offentlig studentboligbyggingen. Mens SiB hadde en dekningsgrad på 
34 % i 1970, var den høsten 2006 sunket til 13 %, lavest av de store kunnskapsbyene. 

Figuren antyder også at en stor del av SiBs boligmasse (vel 70 %) er mer enn 35 år. Fra 1969 til 
1989 ble det kun etablert 35 nye studentboliger i Bergen. Dette skyldes bl.a. et nasjonalt fokus på 
boligtilbudet ved de regionale høgskolene. De siste 15 årene er det bygget til sammen 886,5 hybel
enheter i Bergen. 350 er i nybygg, resten er i rehabiliterte eldre bygg, og av disse er 164,5 i mindre 
sentrumsnære ”bygårder”. 

Med vel 3/4 av SiBboligene lokalisert utenfor sentrum, og nærmere 3/4 av studieplassene i sentrum,  
får vi under 5 % dekningsgrad på sentrumsnære boliger. 

• nye boligenheter etableres sentralt, nær studiesteder og i tråd med brukernes krav til    
fleksibilitet, standard og pris

• det etableres alternative og mer fleksible boligtyper 
• studentene i større grad inkluderes i større utbygginger av ungdomsboliger
• reglement, avtaler og rutiner tilpasses slik at flest mulig førstegangsstudenter tilbys bolig
• husvertordningen videreutvikles som primærtiltak for gode bomiljø

16 Definisjon av hybelenheter
1 hybelenhet:  Boenhet beregnet på en person
2 hybelenheter:  Boenhet beregnet på to personer
2,5 hybelenheter: Boenhet beregnet på to voksne og ett barn 
3 hybelenheter:  Boenhet beregnet for to voksne og mer enn ett barn 

Leiepris 
Byggforskundersøkelsen fra 2003 viser at gjennomsnitt
lig husleie i samskipnadsboligene var lavere enn på det 
private markedet. Levekårsundersøkelsene antyder kr.  
3 300 på det private markedet og 630 % billigere i sam
skipnadsboligene. I Bergen stipuleres gjennomsnittlig 
husleie i Studentsamskipnadens boliger til 2/3 av leien i 
det private markedet. Gjennomsnittlig husleie per måned 
i SiBs boliger i 2006 var 2 500, inklusiv strøm og varme.

Visjoner, mål og strategier
SiB har som velferdsvisjon å gi studentene positive hver
dagsopplevelser. Videre er det et mål å komme opp i 20 %  
dekningsgrad og å sikre et korrektiv til prisene i det pri
vate markedet. Dette skal oppnås ved at: 

Fig. 10 
Antall studenter tilsluttet SiB og antall
hybelenheter eiet av SiB i 1970–2006 
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Målgrupper
Med 13 % dekningsgrad er det langt fra alle studenter som får et tilbud om bolig gjennom SiB. SiBs 
botilbud retter seg primært mot de gruppene som har størst problemer på det private utleiemark
edet; førstegangsstudenter, studenter med barn, utvekslingsstudenter, og norske studenter med 
etnisk minoritetsbakgrunn. 

Utvekslingsstudenter er en ønsket og raskt voksende gruppe – og har boliggaranti. Høsten 2006 
innebar det at vel halvparten av alle ledige SiBboliger ble tildelt denne gruppen. 

De store svingningene mellom vår og høstsemestrene representerer i tillegg en stor utfordring for 
SiBs boligforvaltning. 

Fra studentboliger til boliger for studenter
Den rådende utbyggingsformen for SiB – og andre samskipnader – har vært tradisjonelle student
hoteller pluss småhusbebyggelse for barnefamilier. I sin strategiplan signaliserer SiB nå et ønske 
om å etablere alternative boformer og integrerte løsninger i ordinære bomiljø. Slike visjoner har 
gjenklang i kommunen, boligbyggelagene og Husbanken.

Begrepet studentbolig sliter med sitt renommé. For mange er studentboliger synonymt med lange 
korridorer, triste identiske hybler, og mangel på variasjon. Levekårsundersøkelsen bekrefter noe av 
dette: 86 % av studentene som leide privat sa at de ikke ønsket å bo i en studentbolig. Dette kan 
komme av at de gamle boligene har dårlig standard eller at de ligger usentralt til. Mange ble bygget 
på 1970tallet, etter datidens standarder. Dagens studenter har andre impulser og bopreferanser, 
og det fordrer nye grep. 

Det må bygges boliger for studenter, ikke studentboliger. Å gå bort fra å benevne boligene som 
”studentboliger”, og i stedet gå over til begrepet ”boliger for studenter”, vil være en viktig begreps
messig tilnærming. Dette vil være med å ta fokus bort fra assosiasjoner til studentboliger som  
studenthotell og spesialboliger, og heller rette fokus mot integrerte boliger og hjem for studenter.

Fig. 11 
Antall innreisende utvekslingsstudenter til Bergen 
i perioden 2001-2006, fordelt på vår- og høstsemester
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”For oss er det å bo mer enn selve boligen og bomiljø 
mer enn bare boligselskapet. Det handler om kvalitet 
i nærområdene og lokalsamfunnet. Vi setter de 
sosiale behov i fokus”
Stor-Bergen Boligbyggelag
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Hvilke grep må til for å få flere  
og bedre boliger for studenter?
 

Flere studenter – færre boliger 

En undersøkelse gjort av Utdanning i Bergen rettet mot fremtidige studenter viser klart at  
mange oppfatter boligsituasjonen i Bergen som spesielt vanskelig sammenlignet med andre 
store studiesteder. I rene tall mangler SiB i dag ca. 800 boenheter for å nå det kortsiktige  
målet om 15 % dekningsgrad, og ca. 2 100 enheter for å nå det langsiktige målet på 20 %.

Vurdering av boligbehov ut fra nåværende bruk av dekningsgraden kan gi feil signaler om 
hvor stort det faktiske behovet er. Veksten i antall utvekslingsstudenter de siste årene 
har, som tidligere nevnt, ført til en bekymringsfull nedgang i dekningsgraden for øvrige  
grupper. 

Det er også økning i SiBs andre primærmålgrupper. Stabilt høye studenttall og sterk  
sentralisering indikerer vekst i antall førstegangsstudenter. I tillegg er det på landsbasis 
en dokumentert vekst i gruppen studenter med barn. Levekårsundersøkelsen viser at 
antall universitets og høgskolestudenter som bodde med egne barn økte med 4 % fra 
1998 til 2005. I tillegg viser det seg at norske studenter med etnisk minoritetsbakgrunn, 
en voksende gruppe, møter problemer på det private boligmarked. 

Vekst i alle primærmålgruppene til SiB indikerer et stort behov for flere boliger for  
studenter i Bergen. Samtidig må økt internasjonalisering følges opp av økte bevilg
ninger til boligbygging slik at dekningsgraden kan heves.

Utbygging som fremmer integrering, trivsel og tilhørighet

En undersøkelse fra 2001 om boforhold i sentrale strøk av Bergen (Nygårdshøyden, 
Sydnes og Nedre Nygård), viser et økende folketall som følge av flere studenter. 
Omfattende byfornying gir i tillegg økt press på boligmarkedet og risiko for leve
kårsforskjeller. Dette presset har ikke blitt mindre. 

Området, som har mer enn 50 % studenter, hadde en rekke presseoppslag høsten  
2006 om hyblifisering og nattebråk, – en debatt som synes noe unyansert og 
overdrevet. Undersøkelsen viser nemlig at de fleste som bor i området trives 
godt. Flertallet av studentene skiller seg lite ut fra andre, de legger vekt på de 
samme trivselfaktorene, og opplever de samme ulempene og konfliktene som 
andre beboere i nabolaget. 

Utfordringen er imidlertid å holde fokus på en boligpolitikk som ser bolig, nær
miljø og levekår i sammenheng. Femårsvisjonen vil peke på betydningen av 
at presset på sentrum møtes med flere egnede boliger for unge. Utbygging av 
flere utleieboliger i regi av store seriøse aktører er et viktig grep for å skape 
trivelige og trygge boforhold i sentrum. 

Integrering handler 
om samspill, inklu-
dering og deltagelse, 
og om at ”alle, uav-
hengig av opprinnelse 
og kjønn, skal ha like 
muligheter, rettigheter 
og plikter til å delta i 
samfunnet og bruke 
sine ressurser”. 
Handlingsplan for 
integrering og mangfold 
2007–2010, 
Bergen kommune
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”For Stor-Bergen handler det om å skape kvali-
teter som gjør beboerne stolte av sitt nabolag”
Stor-Bergen Boligbyggelag

”Ved fortetting vil kommunen stille generelle  
kvalitetskrav, og utbygging i de prioriterte 
fortettingsområdene skal ikke skje før 
infrastruktur (tekniske anlegg og samfunns-
tjenester) er tilstrekkelig utbygd”. ”Det må 
vises hvor stor avstand det er til private 
og offentlige tjeneste-tilbud”.                               
Kommuneplanens arealdel 2006–2017, 
Høringsutkast  

19

All erfaring viser i tillegg at viktige premisser 
for gode bomiljø og boligutforming blir lagt  
tidlig i planleggingsfasen. Derfor bør det på et 
tidlig stadium i planleggingen av boliger foku
seres på hva som fremmer integrering og hva 
som stimulerer til gode bomiljø. Viktige tiltak 
kan være tilrettelegging av møteplasser, kvali
tet på boligene, variert beboersammensetning, 
helhetlig områdetenkning og balanse mellom eie 
og leie. Forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold 
av boliger og bomiljø er et annet og avgjørende 
aspekt.

Det er av stor betydning å legge til rette for  
dialog mellom personer og grupper i nærområdet. 
For unge vil det være viktig å bygge videre på den 
kommunikasjonen de allerede har etablert med 
f.eks boligbyggelag, kommune og velforeninger. 
Møter mellom velforeninger og studentorganisa
sjoner ved studiestart er gode eksempler på positiv 
dialog.

Områdeutvikling
En forutsetning for et godt bomiljø er at bolig og 
nærmiljø ses som en helhet. Et nærområde bør inne
holde en god blanding av urbane funksjoner som gode  
møteplasser og service og tjenestetilbud. Utbyg
gingsprosjekter for studenter må ikke ses isolert. Det 
er derimot nødvendig med et vidt perspektiv på område
utvikling, samarbeid mellom aktører i nærmiljøet og ut
byggere, og nytenkning omkring fellesutnyttelse. 

Kartlegging av et område
Grundig kartlegging av nærområdet det skal bygges i 
er første skritt på vei mot en helhetlig områdeutvikling.  
Kartleggingen bør beskrive hva som finnes av tjeneste- 
og servicetilbud, infrastruktur, boligstruktur, møteplasser,  
nærmiljøtiltak osv. Den bør videre gi føringer til arkitektonisk 
utforming, størrelse og sosial integrering. En bør f.eks unngå 
at enkelte grupper blir for dominerende i et bomiljø. 

SiB bør, som en del av en slik kartlegging, gjøre seg opp en 
mening om hva de selv – og eventuelt samarbeidspartnere 
– kan føre med seg inn i området for å heve det generelle 
tjenestetilbudet. Slik kan SiB videreutvikle sin rolle som nær
miljø og samfunnsaktør. Hva har studenter og unge behov 
for? Kan man utnytte eksisterende tilbud bedre? Hvordan er 
beboersammensetningen?

Bilde: Foran Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiB



Møteplasser
God arkitektur og kvalitet bidrar til økt trivsel og 
til integrering fordi utformingen av omgivelsene 
påvirker menneskene som ferdes der. Kontakt 
mellom beboere og kjennskap til mennesker 
i eget boområde gir trygghet og tilhørighet. 
Spesielt studenter og unge har nytte av ufor
melle samlingssteder og møteplasser, både 
fordi de ofte er innflyttere til byen og fordi de 
har små boliger. Møteplassene må fungere 
både for planlagt og spontan kontakt, som 
rekreasjonssteder, og med lav terskel for 
deltagelse. 

Fellesrom inne
I studentsamskipnadenes tradisjonelle  
boligkomplekser er oppholdsrom og mø
teplasser gjerne kalt fellesrom. Flere til 
feller fra nyere utbyggingsprosjekter viser 
at fellesrom nedprioriteres og tas bort på 
grunn av problemer med finansiering. 

Men det er nettopp i fellesrommene at 
miljøet skapes. Her etableres gode re
lasjoner. Her legges grunnlaget for et 
inkluderende og levende miljø. Femårs
visjonen mener at tanker om fellesrom 
bør utfordres. Å kunne velge mellom 
privatliv og fellesskap er viktig for alle 
mennesker, og varierte fellesrom vil 
støtte opp om dette. Det er imidlertid 
viktig å ikke bare skape fellesrom som 
må oppsøkes – det er de spontane 
møteplassene det er størst behov 
for. 

I studentboligprosjektet Bikuben  
Kollegiet i København har arkitekt
ene løst denne oppgaven på en 
nytenkende måte. Bygningene har 
veloverveide og spennende møte
plasser fordi utbyggeren blant an
net har gitt arkitektene frihet og 
stimulans til å tenke nytt.
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Variert beboersammensetning
Variert beboersammensetning er et boligpolitisk mål. For 
å oppnå variasjon må det tilrettelegges for ulike boligtyper 
og størrelser. Med en markedsstyrt boligpolitikk vil dette 
imidlertid ikke være tilstrekkelig fordi variasjon i leilighets
størrelser alene ikke sikrer en blandet beboersammenset
ning. 

Økt utbygging av utleieboliger er et viktig grep for å sikre  
variasjon. En økning i den profesjonelle utleievirksomheten 
vil virke stabiliserende på markedet og gi styringsmuligheter 
gjennom tildelingskriterier. Flere utleieboliger vil også ha  
positiv effekt på pris og kvalitet i det ordinære boligmarkedet. 

Variert sammensetning av beboere i SiB-boliger
For å fremme integrering av alle er variasjon også ønskelig 
innad i rene studentkomplekser. Ulike boligstørrelser – med 
enkelthybler, kollektiver av ulik størrelse, familieleiligheter og 
hybler med felleskjøkken – kan sørge for slik variasjon.

SiBs tildelingskriterier er her en viktig faktor. I dag forsøker SiB 
å etterkomme studenters ønsker om plassering i den grad det 
er mulig, men tildelinger skjer som oftest ut fra hvilke boenheter  
som til enhver tid er ledig. Mer bevisste tanker om hvilke  
studenter som passer sammen, og kartlegging av hva som  
fungerer, vil på lang sikt bidra til bedre sammensetning av  
beboere.

Integrering av internasjonale studenter er en spesiell utfordring. 
Mange uttrykker ønske om mer kontakt med norske studenter 
og det norske samfunnet, men først og fremst ønsker de rimelige 
boliger. Flere internasjonale enn norske studenter ønsker også  
felleskjøkken. Femårsvisjonen mener derfor det er viktig å innpas
se den type boenheter internasjonale studenter etterspør i øvrige 
studentboligkomplekser, og vil ikke anbefale å etablere egne bygg 
for denne målgruppen slik det er foreslått andre steder.

Forvaltning, drift og vedlikehold 
Ser man på sitt opphold i Bergen som midlertidig, vil man trolig ikke 
involvere og engasjere seg sterkt i nabolagets ve og vel, eller søke 
tette naboskapsbånd. Derfor blir systemer for vedlikehold svært  
viktig. Utvikling av stabile driftsordninger kan bøte på ulempene ved 
stor gjennomstrømning av beboere. 

Femårsvisjonen ønsker å rette oppmerksomhet mot forvaltning, drift 
og vedlikehold av boliger og bomiljø. Det bør vurderes om det ved ut
bygging av integrerte boliger for studenter kan utvikles nye driftsformer  
basert på stor grad av samarbeid mellom ulike parter.
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Byggeskikk og variasjon i fremtidens boliger  

    

Variasjon og valgmuligheter 
Studenter er en stor og uensartet gruppe med ulike vaner, preferanser og levemåter, blant annet 
som følge av forskjeller i alder, kjønn og utdanningssyklus. Dette gir seg utslag i ulike bopreferanser. 
Noen ønsker å bo i miljøer med studenter mens andre vil å bo i ordinære bomiljøer. Noen vil bo  
alene, andre i kollektiv. Noen ønsker felleskjøkken, andre noe eget og privat. For mange er lav  
leiepris det viktigste kriteriet for valg av bolig, andre er villige til å betale mer for høy kvalitet.  
Studenter har også ulike syn på hva trivsel i bomiljøet er. Alt dette tilsier at det trengs større variasjon 
og mangfold i boligtilbudene enn det man har i dag. 

I tillegg er valgfrihet og fleksibilitet viktige verdier for unge mennesker. Dette gjelder også på bolig
fronten. Valgfrihet og variasjon bør derfor være sentralt i fremtidig utbygging av boliger for studen
ter.

Valgfrihet og variasjon bør gjenspeiles i boligens arkitektur – i utforming, innvendig struktur og  
planløsning. Boligtilbudet bør bestå av både enkelthybler, bokollektiver, familieleiligheter og hybler 
med felleskjøkken – i integrerte løsninger. Boliger for studenter må utformes slik at det er mulig å 
sette sitt personlige preg på dem, for eksempel med fleksible og flyttbare innredninger og med spen
nende og variert arkitektur.

Det er dette som menes med at vi vil bygge boliger for studenter – og ikke studentboliger.  

”Bergen skal være en by der miljøpolitiske hensyn 
er et overordnet prinsipp for all virksomhet og plan
legging”.     
Kommuneplanens arealdel 2006-2017, Hørings-
utkast

Damsgårdssundet – 1000 nye boliger 
”I planleggingen har vi fokus på å utvikle det Bob 
mener vil være morgendagens boliger. Lavt energi
forbruk, bærekraft, gode utemiljøer og god arkitektur 
står da sentralt”.
Bergen og Omegn Boligbyggelag
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Mosvangen studentboliger, Stavanger
Restaurering av Mosvangen studentboliger er eksempel på et bolig
prosjekt som har tatt innover seg nye impulser. Et tidligere vandrer

hjem er nå ombygget til 18 leiligheter og 4 hybler, alle ulike og flere 
over to plan. Uvanlige overflater og materialer, skeive vinkler, friske 

farger og tak med ulike takterasser preger bokomplekset. Leiepris fra  
2 200 til 5 000 kroner. Arkitektfirmaet Helen & Hard står bak, og arkitekt 

Siv Helen Stangeland sier selv:

"Vi etterstrebet at hver leilighet skulle ha særpreg. Studenter er ulike, 
derfor faller også ulike leiligheter i smak. Det er en vanlig feiloppfatning 

at individualitet og spesielle løsninger er dyrere, ikke minst hos student
samskipnadene. Dette er et eksempel på det motsatte. Det gjelder bare 

å være litt kreativ". 

Dagbladet
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Hva gjøres andre steder?
Flere nye rene studentboligprosjekter – både i Norge 
og Skandinavia for øvrig – viser tydelig at studenters  
bopreferanser er i endring. Utbyggerne søker særlig 
å bryte med det institusjonelle preg som dominerer  
mange av de eldre boligene. To eksempler er verdt 
å merke seg i denne sammenheng: Mosvangen  
Studentboliger i Stavanger og Bikuben Kollegiet i  
København. 

Energi, miljø og universell utforming
En forutsetning for bygging av boliger for stud
enter er at de oppfyller Husbankens og Bergen 
kommunes retningslinjer for gode energi og 
miljøløsninger, og at de er universelt utformet.

Det er et miljømål at studentboligbyggepro
sjekter skal kunne bygges, drives og til slutt 
rives uten alvorlige konsekvenser for miljøet. 
Det oppfordres til fremtidsrettet byggeskikk 
der det fokuseres på innovative energiløs
ninger og spennende arkitektur. Alternative 
byggemåter og materialvalg skal vurderes. 
Det skal etterstrebes bruk av kreativitet for 
å oppnå gode miljømessige løsninger for 
møteplasser og uterom, samt at boligene 
skal ha godt inneklima.

Bilde: Mosvangen studentboliger i Stavanger.

Universell utforming innebærer 
at alle, uansett alder og funksjons
evne, på en likeverdig måte skal 
kunne ferdes i bygg og nærmiljø.



Organisasjonsmodeller som tilrettelegger for integrerte boliger for 
studenter

Femårsvisjonen har foretatt en gjennomgang av alternative organisasjonsmodeller – eksisterende 
og nye – som kan benyttes ved boligetablering for studenter.

 

I vurderingen av organisasjonsformer er det er lagt vekt på:     

• å sikre en hensiktsmessig organisasjons- og styringsform for boligene som sikrer inkludering og 
medvirkning, fremmer samarbeidsrelatert planlegging og utbygging, og legger til rette for forsvarlig 
vedlikehold av boligene og bomiljøet.

• mulighet for klausulering med begrensning i eierens disponering av boligene (fordi beboerne i 
hovedsak er studenter) 

Ulike eie- og leiemodeller

Direkte eide boliger Indirekte eide boliger Leieboliger
• Grunneiendommer

• Eierseksjonssameier

• Tingsrettslige sameier 

• Borettslag

• Boligaksjeselskaper
• Obligasjonsboliger

• Vanlige leieboliger

  – Tidsbestemte

  – Tidsubestemte

• Spesielle leieboliger

  – Spesialboliger

  – Gjennomgangsboliger

  – Tjenesteboliger

  – Utleie av egen bolig
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”Bikuben Kollegiet anviser visjoner for det fremtidige kollegiebyggeri 
i København. Som alternativ til de traditjonelle studenthybler langs 
lange gange på ensartede etager har man her vendt op og ned på 
disponeringen, der muliggør nye samværdsformer og fællesskaber. 
Det er sket bl.a. ved at køkkener, opholdsrum og fællesarealer som 
multi og gymnastikrum samt vaskeri og taghaver er placeret forskudt 
på etagerne. Herudover er fællesrum og køkkener orienteret indad 
mod den centrale gård, så kollegianerne kan se hinanden. 
Arkitekt Espen Larsen i Archi-Tours

• at organisasjonsformene gjør det mulig å eie, og eventuelt gå fra leie til eie, fordi egenkapital fra 
eiere da vil redusere behovet for prosjektfinansiering.

• at organisasjonsformene åpner for en mer fleksibel og målrettet bruk av studentboligtilskuddet til 
toppfinansiering, etter mønster fra Husbankens tilskudd ved kjøp av ny og brukt bolig.

• at organisasjonsformene sikrer langsiktig og forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold – eventuelt 
innenfor nye samarbeidsrelaterte driftsformer.

Alle eie og leiemodeller nevnt over har vært drøftet, og følgende synes mest relevante for vårt formål:

Leiemodeller
Ordinære utleieboliger tilknyttet SiB
Dette er den modellen vi kjenner i dag, og som har fungert godt. Men modellen har noen økonom
iske begrensninger. Det er ikke mulig å få til overganger fra leie til eie eller finansiering ved innskudd 
fra leierne. Hvis en går bort fra målsetningen om flere eieboliger, og kun vurderer utleieboliger, bør 
en også se på de økonomiske konsekvensene av reglene for husleiefastsetting. Husleielovens kap. 
3 og 4, hvor § 4–3 om ”gjengs leie” og §§ 4–1, 4–2 gir forbud mot urimelig leie og indeksregulering. 
Reglene vil kunne påføre utleier et betydelig underskudd hvis eierne ikke dekker kapitalbehovet for 
drifts- og finanskostnader. Dette må løses enten ved en tilskuddsordning eller ved en utvidelse av 
bostøtten med en spesiell innretning mot målgruppen, eventuelt en kombinasjon av de to. 

Leieboliger etter ”Bergensmodellen”
Flere boligbyggelag har opprettet utleieboliger for ungdom etter den såkalte ”Bergensmodellen” som 
innebærer et samarbeid mellom kommune og boligbyggelag hvor boligbyggelaget står som eier og 
forvalter av boliger øremerket unge. Kommunen disponerer i disse prosjektene prosentvis like mange 
boliger som Husbankens utmålingsprosent av boligtilskudd. Dermed oppnås inkludering og styr
ingsmuligheter ved tildeling og prioritering av beboere. Samme samarbeidsmodell kan benyttes 
til boliger for studenter ved å utvide samarbeidet til også å omfatte SiB. Boligene kan oppføres og 
driftes av et boligbyggelag, mens tilskuddsutmålingen, verdi av tomt, partenes finansieringsandel 
m.m. avgjør hvor mange boliger hver av partene skal kunne disponere. Som et eksempel kan SiB 
disponere 40 % av boligene, boligbyggelaget 30 % og kommunen 30 %. Husbankens rolle vil være 
å få partene sammen og å sørge for helhetlig tenkning som gir god kvalitet og arkitektur, samt gi 
prosjektet en gunstig finansiering, fortrinnsvis med solide tilskudd.
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Eiemodeller – fra leie til eie
To hovedalternativer – eierseksjon i sameie og borettslag – er nærmere  
vurdert i vårt arbeid. Eierseksjon i sameie er også en mulig modell, men  
borettslag synes i denne sammenheng å være klart mest hensiktsmessig.

Borettslag for studenter
Borettslagsmodellen vurderes som den mest egnede eiemodellen fordi 
et borettslag sikrer muligheten for integrering og inkludering av boliger  
klausulert for studenter sammen med vanlige boliger i alminnelige bo
miljøer. Videre er det mulig å innhente innskuddskapital fra hver av  
boligeierne, som juridisk defineres som andelseiere med borett. Ved å 
tilknytte borettslaget et boligbyggelag sikres en langsiktig og forsvarlig 
drift og vedlikehold av boligprosjektet, samtidig som en legger til rette 
for samarbeid om bomiljøtiltak. Videre sikres at bruken av de fleste 
boligene går til målgruppen studenter.

10 %-regelen i borettsloven
Denne bestemmelsen åpner opp for at SiB kan kjøpe seg inn i etablerte 
borettslag i Bergen. En slik løsning vil gi god integrering, samtidig 
som den åpner for nærmere samarbeid med boligbyggelag når det 
gjelder drift. Selve tildelingen av boliger vil ligge til SiB, det samme 
vil en eventuell beslutning om salg til beboer (med tilbakebetaling av 
tilskuddene til SiB). Brukte boliger i borettslag vil utgjøre et rimeligere 
alternativ enn nybygg, samtidig som boligene ligger i etablerte, gode 
og ordinære bomiljøer med seriøse forvaltere som det kan inngås 
samarbeidsavtaler med. Ordningen er konjunkturømfintlig. 

Som regelen tilsier er det en øvre kjøpsgrense på 10 % av boligene,  
og innenfor denne grensen kan også kommunen og andre lov 
bestemte aktører kjøpe. Vedtektene i det enkelte borettslag kan 
sette en høyere grense, inntil 30 %. 

Samarbeidsmodell borettslag for studenter   
 – en mulig leie/eie-modell
En samarbeidsmodell vil kunne organiseres som et borettslag 
hvor eksempelvis 30 % av boligene eies av Studentsamskipnaden 
og leies ut til studenter. Kommunen kan, ved å prioritere startlån 
til studenter i samarbeidsprosjeker, finansiere 30 % av boligene 
øremerket unge studentfamilier. De resterende 40 % kan bolig
byggelagene tildele unge medlemsfamilier. 

En kan også innarbeide muligheter for overganger fra eie til leie 
og omvendt. En slik modell vil være med å tilføre noe helt nytt 
til studentboligmarkedet gjennom å realisere integrerte bolig
prosjekter med boligbyggelagene som seriøse forvaltere, som 
vil kunne stå for langsiktig forvaltning, drift og vedlikehold av 
boliger og bomiljø i samarbeid med SiB, og hvor studentene 
også kan gå fra leie til eie enten i det samme prosjektet eller i et 
annet av forvalters borettslag.

Husbankens regionkontor i Bergen 
har innhentet en juridisk betenk
ning fra dr. juris. Kåre Lilleholt som 
bekrefter muligheten og skisserer vil
kårene for klausulering av boligene:

"Etter den nye borettslagslova kan 
ein vedtektsfeste vilkår for overgang 
av andel til ny eigar. Slike vilkår kan 
omfatte krav til eigenskapar hos ny 
andelseigar, prisregulering og for
kjøpsrett. 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 klausu
leringa; vilkår som fører til klårt urimele
ge resultat, kan neppe vedtektsfestast."
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Lov om kommunal forkjøpsrett
SiB kan fremsette ønske om at kommunen bruker forkjøpsretten sin på vegne av SiB ved overdragelser 
av leiegårder. Dette har så langt ikke vært aktuelt på grunn av høyt prisnivå i markedet.

Anbefalinger 
Med bakgrunn i overstående drøftinger vil Femårsvisjonen anbefale videre bruk av allerede eksister
ende modeller og utprøving av nye: 

• SiBs ordinære utleieboliger vil fortsatt være den bærende modellen, men krever markedstilpas-
sede rammebetingelser.

• Bergensmodellen med utleieboliger for unge og studenter bør også kunne utprøves. Denne vil 
imidlertid i noe større grad være avhengig av løftene til regjeringen om tilskuddsfinansiering til utleie
boliger for unge.

• Borettslagsmodellen med boliger for studenter fremstår som den mest hensiktsmessige eie-
 modellen og bør prøves ut i et samarbeidsprosjekt.

• 10 %-regelen i borettsloven åpner opp for nærmere samarbeid mellom samskipnadene og bolig-
byggelagene. Modellen gir integrering av boliger for studenter i gode miljøer, og åpner opp for 
overgang fra leie til eie. Dagens rammebetingelser må tilpasses bruk av denne modellen.

• Samarbeidsmodell borettslag for studenter, – en mulig leie/eie-modell (30 % av boligene eid 
av SiB) bør prøves ut. Dette forutsetter fleksible tilskuddsrammer. 

Samarbeidsrelatert planlegging 

Bergen har lange tradisjoner for godt samarbeid mellom kommune, boligbyggelag, studentsam
skipnad og Husbanken. Partene i Femårsvisjoen har som ambisjon å styrke og videreutvikle dette 
samarbeidet. 

Partene ønsker å realisere flere felles utviklingsprosjekt, med grunnlag i samarbeidsrelatert plan
legging og utbygging. Videre samarbeid skal bygge på gjensidig informasjon og forpliktende sam
arbeidsavtaler. Som resultat av prosjektarbeidet er partene enige om å kontakte hverandre når 
interessante og relevante muligheter dukker opp. Femårsvisjonen har i tillegg laget en skisse til 
en samarbeidsavtale for gjennomføring av konkrete prosjekter etter de målsettinger og modeller 
som skisseres i malen.

Denne type prosjekter kan realiseres i en utbyggingsavtale (jfr. bystyresak 63/07). Utbyggings
avtaler inngår som ett av flere virkemidler kommunen kan benytte i utbyggingspolitikken, og er et 
sentralt grep for å etablere forutsigbare gjennomføringsprosesser som bidrar til at ulike prosjek
ter bygges ut og ferdigstilles etter kommunens intensjoner. 

Utbyggingsavtaler blir et sentralt ansvarsområde for kommunens nyetablerte Seksjon   
for eiendomsutvikling og utbyggingsavtaler, operativt fra 01.05.07. 
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Sammendrag

Bergen – byen med studenten i sentrum
Studenter er viktig for videreutviklingen av Bergen som kunnskapsby. Dagens student er morgen
dagens arbeidskraft. Samtidig representerer studentene i Bergen en viktig arbeidsressurs for regio
nens offentlige og private næringsliv mens de studerer. Forholdene må derfor legges til rette for at 
studentene trives og finner jobb- og karrieremuligheter i Bergen.

Dagens studenter har endrede behov og nye boligpreferanser. Dette, sammen med sentrale  
myndigheters nye krav når det gjelder miljø, energi og universell utforming, og lokale myndigheters 
streben etter å skape bomiljø med god byggeskikk,  har dannet grunnlag for de visjoner og mål 
prosjektet fremmer. 

Dekningsgrad
Bergen hadde høsten 2006 vel 27 400 studenter. Selv om veksten i antall studenter har flatet ut etter 
innføring av Kvalitetsreformen i 2003, er det fortsatt vekst i SiBs primærmålgrupper for tildeling av 
boliger: førstegangsstudenter, studenter med barn, utvekslingsstudenter og norske studenter med 
etnisk minoritetsbakgrunn. Veksten blant utvekslingsstudenter byr på stadig større utfordringer for 
SiB da denne gruppen har boliggaranti. Av ledige boenheter høsten 2006 tilfalt omtrent halvparten 
utvekslingsstudenter.

Utleieboliger
For å øke tilbudet av gode boliger for studenter i Bergen fremmer Femårsvisjonen flere forslag til 
løsninger. Hovedgrepet vil fortsatt være å øke SiBs tilbud av utleieboliger til primærmålgruppene. 
Utleieboliger i regi av SiB og andre store seriøse utbyggere gir styringsmuligheter, virker stabiliser
ende og legger grunnlaget for et mer velfungerende boligmarked. De er også et egnet grep for å 
sikre en variert beboersammensetning. Økt tilgang på utleieboliger har i tillegg positive effekter når 
det gjelder pris, kvalitet og integrering i det ordinære boligmarkedet.

 

Organisasjonsmodeller
Den nasjonale Levekårsundersøkelsen (Studenters Levekår 2005) viser at de unge studentene 
foretrekker å leie bolig framfor å eie, men at eierandelen er raskt økende med alder. Våre data fra 
Bergen viser det samme. Femårsvisjonen ønsker å fange opp denne utviklingen, og skisserer flere 
fleksible organisasjonsmodeller som også muliggjør overgang fra leie til eie. 

Femårsvisjonen anbefaler utprøving og aktiv bruk av fem organisasjonsmodeller:
• Ordinære SiBboliger
• Gjeninnføring av Bergensmodellen
• Borettslag for studenter
• Mer aktiv bruk av muligheten som 10 %regelen i borettsloven gir
• Samarbeidsmodell borettslag for studenter, med 30 % utleieboliger eid av SiB
I tillegg anbefales det at SiB – når markedet tillater det – fremsetter ønske om at kommunen bruker 
forkjøpsretten sin på vegne av Studentsamskipnaden ved overdragelse av leiegårder. 
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Integrerte boligenheter
Et velfungerende boligmarked for unge krever boligplanlegging som ser bolig, nærmiljø og levekår i 
sammenheng. Femårsvisjonen ser det som en forutsetning for gode bomiljø og vellykket integrering 
av boliger for studenter at boområder og nærmiljø ses i et helhetlig områdeperspektiv. All erfaring 
viser at viktige premisser for gode bomiljøer legges tidlig i planleggingsfasen. Tilrettelegging av  
møteplasser og variasjon i boligtyper og beboersammensetning vil også fremme integrering og  
trivsel i bomiljøsammenheng. Områdetenkning og samarbeidsrelatert planlegging inviterer til  
nytenkning omkring forvaltning, drift og vedlikehold. 

Samarbeidsrelatert planlegging og utbygging
Bergen har lang tradisjon for samarbeid mellom kommune, boligbyggelag, studentsamskipnad og 
Husbanken. Arbeidet med Femårsvisjonen for studentboligbygging – med partene StorBergen, 
Bob, Vestbo, studentorganisasjoner, Husbanken, SiB og Bergen kommune – har styrket dette. Å dra  
veksler på boligbyggelagenes kompetanse, samt å teste ut spennende organisasjonsmodeller ved 
etablering av boliger for unge, vil være nytenkende i studentboligsammenheng.  

Videre samarbeid mellom partene skal bygge på gjensidig informasjon og forpliktende avtaler. Det 
foreligger også en skisse til en mer uttømmende samarbeidsavtale til bruk for gjennomføring av 
konkrete prosjekter. Utbyggingsavtaler, som et av kommunens sentrale virkemidler i utbyggings
politikken, vil kunne være et hensiktsmessig virkemiddel for denne typen samarbeidsprosjekter.

Statlige rammebetingelser
Dagens finansieringsordning fanger ikke opp prisveksten i samfunnet, verken i forhold til byggekost
nader eller prisveksten på boliger i storbyene. SiB opererer i de samme markeder som andre aktører 
uten å ha de samme rammebetingelsene.

Årlige variasjoner i tilskuddsrammene gjør tilskuddene uforutsigbare og vanskeliggjør større pro
sjekt og god planlegging. Manglende justering av rammene oppfordrer i tillegg til kreative løsninger 
for å få realisert nye prosjekter, med det resultat at det etableres bygg med dårlige løsninger som er 
driftsmessig uhensiktsmessig og gjør det umulig å oppfylle nasjonale føringer på områder som enøk, 
materialkvalitet og universell utforming. Stort fokus på kostnadsgrense fører til at driftskostnader og 
nødvendig vedlikehold ikke tas hensyn til ved vurdering av prosjektene.

Endringer i studentpopulasjonen krever andre typer boliger. Det gis per i dag ikke tilskudd til enheter 
over 3 hybelenheter og dagens rammer gjør det tilnærmet umulig å etablere nye familieboliger i de 
større utdanningsbyene.
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Anbefalinger

Boligtilbudet for utdanningssøkende i Bergen må økes. Femårsvisjonen støtter SiBs målsetting om 
20 % dekningsgrad. Dette vil gi et mer velfungerende lokalt boligmarked for førstegangsetablerere. 
Femårsvisjonen anbefaler utprøving og aktiv bruk av de foreslåtte organisasjonsmodellene.

Bergen har vekst i alle SiBs primærmålgrupper. Den sterke veksten i antall utvekslingsstudenter må 
nedfelles i de nasjonale rammebetingelsene for studentboligbygging. 

Med ¾ av studieplassene plassert i sentrum og ¾ av SiB boligene lokalisert utenfor sentrum, er det 
spesielt behov for nybygging i sentrale byområder.

Dagens finansieringsordning fanger ikke opp prisveksten i samfunnet, og må justeres i forhold til 
byggekostnader og veksten i boligprisene, i storbyene spesielt. Dette for at SiB skal kunne realisere 
nybygg og kjøpe borettslagsleiligheter, for eksempel etter 10 %regelen. 

Femårsvisjonen støtter studentsamskipnadenes forslag til endringer i statlige rammebetingelser; 
økt fast tilskudd og ingen øvre låneramme.

Statlige rammebetingelser må støtte helhetlig områdetenkning og utvikling. Gjeninnføring av om
rådeutviklingstilskuddet vil være et viktig tiltak for å fremme integrering av boliger for studenter og 
unge i ordinære bomiljø. Endrede og styrkede rammebetingelser vil også sette SiB i stand til å 
utvikle sin rolle som samarbeidspart i utbyggingssaker og videreutvikle rollen som nærmiljøaktør.

Husbankens og Bergen kommunes retningslinjer for energi, miljø, materialvalg og universell utform
ing legges til grunn som minimumskrav i boligbygging for studenter. Det skal satses på fremtidsrettet 
og spennende byggeskikk, nytenkende energi og miljøløsninger, god arkitektur, samt god fortetting 
og forvaltning av byggningsmassen. 

Husbanken bør få styrket sin prioriterings, veilednings og rådgivningskompetanse overfor 
utbyggere av boliger for studenter, og slik bidra i arbeidet med å sikre en kvalitativ byutvikling.  
Husbanken bør også gis større muligheter for å målrette bruken av virkemidlene. 

Femårsvisjonen ønsker å rette oppmerksomhet mot forvaltning, drift og vedlikehold av boliger for 
studenter og unge. Det bør vurderes om det ved utbygging av integrerte boliger for studenter kan 
utvikles nye driftsformer basert på samarbeid mellom partene.

Femårsvisjonen har som formål å videreutvikle det gode samarbeidet mellom kommunen, Student
samskipnaden, boligbyggelagene og Husbanken. Partene ønsker å realisere flere felles utbyggings
prosjekt med grunnlag i de foreslåtte organisasjonsmodellene, deriblant Bergensmodellen. Samar
beidet skal bygge på gjensidig informasjon og forpliktende samarbeidsavtale.
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Bilde: Bikuben boliger for studenter i København.

For å få til dette må:

statlige rammebetingelser justeres i forhold til prisutvikling
en i samfunnet og tilpasses statlige miljø og energikrav og 
gjennomføring av universell utforming.

alle statlige virkemidler innrettet mot områdeutvikling og god 
integrering tas i bruk. 

Femårsvisjonens kartlegging av mulige utbyggingsareal  
kombinert med en aktiv kommunal tomtepolitikk, legges til 
grunn for utarbeidelse av en handlingsplan for videre utbyg
ging boliger for studenter.

det legges til rette for lokalt samarbeid. Samarbeidspartene  
i Femårsvisjonen vil delta i forpliktende samarbeid der  
visjonsarbeidets ideer og strategier legges til grunn for 
planlegging og utbygging av boliger til studenter og unge.



Hva nå?

Konkret samarbeidsprosjekt – Grønneviksøren

En av Femårsvisjonens oppgaver i følge mandatet, er å fremme ett konkret større samarbeids
prosjekt hvor malen tas i bruk. Femårsvisjonen støtter byrådets forslag om et større pilotprosjekt på 
Grønneviksøren. Det vises her til byrådssak 1137/06 hvor det bl.a. heter: 

Det er videre et mål innen tre år å få realisert et konkret samarbeidsprosjekt hvor malen benyttes til 
bygging av et pilotprosjekt på en sentral tomt, fortrinnsvis Grønneviksøren. 

Andre prosjektforslag som grunnlag for videre utbygging

Femårsvisjonen er også bedt om å komme med forslag til ulike pilotprosjekter som grunnlag for 
videre utbygging. For dette formål er det foretatt et søk etter mulige tomter og transformasjonsområ
der som kan være aktuelle for studentboliger i et 2020perspektiv (atlas). Atlaset foreligger som en 
intern rapport, og er tenkt brukt som et verktøy for de ulike samarbeidspartene i videre arbeid med 
boligbygging for studenter.

Parallelt med oppstart og gjennomføring av planarbeidet på Grønneviksøren vil derfor samarbeids
partene søke å realisere ett eller flere boligprosjekter på andre sentrale områder, hvor en eller flere av 
de foreslåtte organisasjonsmodellene tas i bruk. 

Nærhet til studiestedet er viktigere for studenter enn nærhet til sentrum ved valg av bopel. Bergen  
har generelt lav dekningsgrad, spesielt i sentrumsområdene, hvor storparten av utdanningsplassene 
befinner seg. Dette gjør at fokuset de kommende årene må rettes mot utbygging av boliger i  
sentrum, i tillegg nær NHH, Haukeland, Kronstad og i fortettingsområder langs bybanetraseen fra 
sentrum til Fantoft. 

Fig. 12
KDP Store 
Lunggårdsvann

Kunsthøgskolen
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I saksutredningen til Kommunedelplan for Store Lungegårdsvann (Bystyresak 13/07) 
utdypes dette ytterligere:

Byrådet ønsker å starte offentlig reguleringsarbeid for den kommunale eien-
dommen på Grønneviksøren for å legge til rette for foreslått barnehage 

i område A4 og boligformål, slik at det kan legges til rette for sentrums-
nære studentboliger i dette området. Byrådet vil her vise til arbeidet med 
5-årsvisjonen for studentboligbygging i Bergen, jf byrådssak 1137/06. 
Arbeidet skal bl.a. se på nye organisasjonsformer for studentbo-
ligbygging i samarbeid med boligbyggelagene, SiB, Husbanken,  
studentene og kommunen, for å avdekke om dette kan gi nye ideer 
til en helhetlig utvikling i dette området. 

Femårsvisjonen forventer at reguleringsplanarbeidet på 
Grønneviksøren prioriteres høyt og går parallelt med regule

ringsplanarbeidet for øvrige deler av KDP Store Lunge
gårdsvann – Mølleneset/Møllestranden inklusivt areal for 

ny kunsthøgskole – med tanke på helhetlig områdeut
vikling. Det er en forutsetning at samarbeidspar
tene i Femårsvisjonen trekkes inn i planarbeidet  
etter modell fra ”Ny energi rundt Damsgårdssundet”. 
Planarbeid og detaljprosjektering må gå parallelt med 
målsetting om byggestart ved utgangen av 2008.

Grønneviksøren

Mølleneset

Bergen kommune



Følgende lokaliseringsalternativer skal vurderes 
i et kortsiktig perspektiv:

• Damsgårdsundet
• SiBs eiendom i Jekteviken
• Tomteselskapets tomt i Møllendal
• Kronstad
• Bygarasjen
• Slettebakken/Fantoft

Rehabilitering og fortrinnsrett
Knapphet på byggeklare tomter i sentrale byom
råder gjør at rehabilitering av eksisterende byg
ninger og transformasjon fra næring til bolig kan 
være et foretrukket kommunalt grep. 

Det er Femårsvisjonens oppfatning at dagens stat
lige rammebetingelser ikke er godt nok tilpasset en 
slik utbyggingsstrategi. Etter SiBs vurderinger får 
de i dag ut ca. 70 % effekt av 100 % investering.  
Dagens rammebetingelser gjør det således  
vanskelig for SiB å opptre som aktør i dette mar
kedet. I tillegg til endrede rammebetingelser må 
offentlige byggeiere åpne for at SiB og andre ut
byggere av boliger for prioriterte grupper, gis for
trinn ved vurdering av byggenes egnethet og gis 
mulighet til overtakelse av byggene til lavere pris 
enn dagens markedspris om en skal lykkes med en 
slik strategi. 

Femårsvisjonen har i denne sammenhengen sett 
spesielt på muligheten for erverv og rehabilitering av 
sentrumsnære offentlige bygg som i dag vurderes 
solgt i markedet. Kartlegging som er gjort viser at få 
av disse egner seg til formålet. 

Utbyggingspotensial i SiBs eiendomsmasse
Femårsvisjonens har også bedt SiB om en vurdering 
av rehabiliterings og utbyggingspotensialet knyttet  
til egne bygg og eiendommer. Størst utviklings
potensiale har områdene rundt Fantoft, Slettebakken 
og Nattland. SiB utreder nå egne arealer på Fantoft, 
med spesiell fokus på effektene av bybanestoppet på 
eiendommen.

Studentenes bopreferanser nær de store utdannings
institusjonene krever videre en tett dialog mellom SiB 
og institusjonene om utvikling av egne arealer og bygg 
til boligformål. 
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Bilde: SiBs boliger for studenter, Gyldenpris i Bergen

Tilhørende dokumenter

Prosjektnotat utarbeidet av Femårsvisjonen 

• Tilgjengelighet og universell utforming for boliger for studenter.
• Miljø- og energiløsninger for utbygging av boliger for studenter.
• Trekk og trender ved kunnskapsbyen Bergen. 
• Organisasjonsmodeller som tilrettelegger for integrerte boliger for studenter. 
• Juridiske organisasjonsmodeller; eierseksjonssameie – borettslag. 
• Samarbeidsavtale som formaliserer og sikrer fremdrift og gjennomføring.
• Burettslag for studentar, dr. juris Kåre Lilleholdt, 2003.

Saker og meldinger fra Bergen kommune

• Tilgjengelighetsmelding for Bergen, Bergen kommune, 2005.
• Kommuneplanens arealdel 2006–2017 (2025), Bergen kommune – Høringsutkast, 2006.
• Kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, Bystyresak 13/07, Bergen kommune.
• Strategisk Næringsplan for Bergen 2006–2009 – Bergensregionen mot 2020, Bergen  

kommune, 2006.
• Boligmelding 2005, Bergen kommune, 2006. 
• Boligetablering – Behov, tiltak, samhandlingsformer, Bergen kommune, 2001.
• Handlingsprogram for integrering og mangfold 2007–2010, Bystyresak 19/07, Bergen kommune. 
• Budsjett 2005/Økonomiplan 2005–2008, Bystyresak 323/04, Bergen kommune. 
• Femårsvisjonen for studentboligbygging, byrådssak 1137/06, Bergen kommune. 
• Prinsipper for fortetting, byrådssak 212/06, Bergen kommune. 
• Avhending av kommunale tomter for bruk av bolig for prioriterte grupper, Bystyresak 138/03, 
 Bergen kommune.
• Utbyggingsavtaler. Prinsippvedtak. Bystyresak 63/07, Bergen kommune.
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Rapporter og planer

• Studenters Levekår 2005, Statistisk Sentralbyrå, 2006.
• Studenters inntekt, økonomi og boforhold, Studenters Levekår 2005, Statistisk Sentralbyrå,
 2007.
• En undersøkelse om boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård, Bergen  

kommune/Studentsamskipnaden i Bergen/Husbanken, 2000.
• Handlingsplan for studentboliger, Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet, 2001. 
• Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen, – en under-

søkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering av salg av boliger til boligbyggelagene, 
Bergen kommune/BBB/Bob, Norconsult, Husbanken, Stor-Bergen, 2004. 

• Rapport: Prosjekt Studentbosetting – hyblifisering, Trondheim kommune, Boligenheten og  
Byplankontoret, 2006.

• Formidlingshefte fra Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø, Byggforsk/Husbanken, 
 2004.
• Studentboliger – behovsanalyse. En studie av studenters boligsituasjon og behovet for 
 studentboliger ved de norske studiestedene – 2003, Norges byggforskningsinstitutt, 2003. 
• Vertskommunenes ansvar for studentvelferd, Rapport ’00, Kirke-, Utdannings-, og 
 forskningsdepartementet, 2000.
• Deltaking for alle – universell utforming, Fylkesdelplan 2006 – 2009, Hordaland 
 Fylkeskommune, 2006. 

Det er Femårsvisjonens ønske at sentrale myndigheter stiller seg  
positiv til den nytenkning og de forslag som her fremkommer, og  
følger opp med å fornye og videreutbygge virkemidlene man har  
til rådighet slik at nye boligløsninger og samarbeidsmodeller kan  
testes ut i full skala.

«



Styringsgruppen 
Egil Pedersen  adm.dir., SiB (styreleder)

Terje Gilje adm.dir., Bob (nestleder)

Lisbeth Iversen  byråd for byutvikling, Bergen kommune

Mabel Johansen  regiondirektør, Husbanken

Per-Eystein Thue adm.dir., StorBergen

Arne Wiederstrøm  adm.dir., Vestbo

Erlend Reigstad  studentrepresentant, NSU

Lars Olav Hausberg  studentrepresentant, StL

Arbeidsgruppen
Bjørn Tore Hjetland  rådgiver byrådsavdeling for byutvikling,  

 Bergen kommune (prosjektleder)

Ivar Henriksen  direktør i Studentboligene, SiB

Hans Rohde  informasjonssjef, SiB

Olav Ohnstad  seniorrådgiver, Husbanken

Steinar Jensen  ass.dir., StorBergen

Wenche Øyan  forretningsutvikler, Bob

Mari Helén Varøy  studentrepresentant, NSU

Terje Olsnes  planlegger, Plan og miljøetaten, Bergen kommune

Merete Hermansen Jonvik  prosjektmedarbeider, Femårsvisjonen

Samarbeidspartene

Studentorganisasjoner

Norsk Studentunion (NSU) er en interesseorganisasjon for 93 000 studenter ved universiteter og 

vitenskaplige høgskoler i Norge. Studentenes Landsforbund (StL) er en interesseorganisasjon 

for 110 000 studenter ved landets høgskoler og noen private høgskoler.

Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Banken bidrar til å frem

skaffe boliger for prioriterte grupper, og har tilbud som reduserer boutgiftene. Husbanken tilbyr 

også lån og tilskudd som stimulerer til bygging av gode og rimelige boliger, utvikling av gode bomil

jøer og til utbedring av boliger.  

Bergen kommune

Bergen kommunes rolle når det gjelder studentboligbygging er koblet til kommunen som vert

skap for byens høyere utdanningsinstitusjoner og studenter.

SiB

SiB er den viktigste velferdsorganisasjonen for studentene i Bergen. SiB driver boligutleie, 

treningssenter, Karrieresenteret, serveringssteder, barnehager, og bokhandler. 

Boligbyggelag

Boligbyggelagene bygger, forvalter og omsetter boliger for sine medlemmer. Mange bolig

byggelag har også annen service, f.eks. vaktmestertjenester, barnehager, formidling av boliglån 

og andre botjenester.
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