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Kommentar
Lite dagslys, ensartet blokkbebyggelse og dårlige uteområder.
Dette har vært høylytte hjertesukk når nye boligområder som Løren, Ensjø og
Nydalen er blitt diskutert. Nå kan det bety at det stilles andre krav til nye prosjekter.
Opposisjonen i bystyret har varslet omkamp når det gjelder utbygging.

Høyre, Venstre og Frp og Rødt vil ha mer variasjon. Småhus, lavblokker og noen
høyblokker. Partiene mener at dette vil berike visuelt og føre til bedre bomiljøer.
Men flere av disse partiene som i dag gjør «opprør», satt selv med makten da mye
av det de nå kritiserer, ble godkjent. Hvorfor ga de grønt lys?
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Tett i tett. Mye innsyn. Få parker.
Nå vil politikerne ha endringer.
Politikerne har mange muligheter til å påvirke
boligutbygging. De må bruke dem aktivt.

Ikke uventet
Denne høylytte motstanden som nå dukker opp, er likevel ikke overraskende.
Politikerne vet at utbygging kommer til å bli en viktig sak for dem i
kommunevalgkampen høsten 2023.
Rødt har allerede langet ut mot Høyre. De mener Høyre kun reagerte når
utbyggingen truet vestkanten. Slik vil debatten rulle fremover. Utbyggerne advarer
på sin side om at prisene vil øke når det blir færre boliger til salgs hvis det blir mer
luft og småhus.

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling – erfaringer fra Ensjøplanen
Områdeutvikling: Oslos Kommunes HOVEDMETODE for å sikre mange boliger.
Bolig- og områdereserven i Oslo Kommune: CA 33 700 boliger

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
Erfaringer fra Ensjøplanen
Erfaringer fra Ensjø
Sosial bærekraft
KMDs høringsforslag om områdeutvikling

ENSJØPLANEN: Oslo kommunes «Svenneprøve» i områdeutvikling
Intensjon – Visjon: fra BILBY til BOLIGBY:
Transformasjon av et eksisterende næringsområde til en ny by med 7000 boliger
Virkemidler:
•
•
•
•

Planleggingsprogram.
Vedtatt 17.03 2004
Kommunal gjennomføringsorganisasjon.
Vedtatt 2004
Veiledende prinsipplan for det offentlige rom. VPOR
Vedtatt 2007.
Private/offentlige reguleringsplaner med utbyggingsavtaler

Erfaringer fra Ensjøplanen: hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
Erfaringer fra Ensjø
Sosial bærekraft
KMDs høringsforslag om områdeutvikling

Hva sikres ikke uten videre av Markedet?
Hva er sosial bærekraft i store boligområder
• Sosial infrastruktur: barnehager, skoler, sykehjem, offentlige institusjoner
• Boliger til «folk flest» – 3. sektor/»affordable housing»
• Urban infrastruktur: gågater med forretninger, torg, kjøpesenter
• Blågrønn struktur: Åpne parker, friområder, gangveier,, vannspeil, bekker
• Idrettsanlegg, kultur og aktivitetshus
(Teknisk

infrastruktur over og under bakken – næring, industri drøftes ikke her)

KMDs forslag til endringer, blant annet av Plan- og bygningsloven
Sosial bærekraft
Erfaringer fra Ensjø
KMDs høringsforslag om områdeutvikling

KMDs «Forslag til endringer i PBL om transformasjon og utbyggingsavtaler»
•

Hensynssone med krav til finansierings(plan) for infrastruktur som skal supplere
dagens utbyggingsavtaler knyttet til enkeltprosjekter

•

Kommunen skal gi bestemmelser for kostnadsfordeling for infrastruktur mellom grunneiere
- betalingsforpliktelse for grunneiere i «områdeavtale» knyttes til hensynssone og reguleringsplan

•

Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom grunneiere beboere og andre i eget dokument

•

Bestemmelser i Hensynssonen kan omfatte byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav

•

Sammenslåing og omstrukturering av eiendommer for å sikre infrastruktur samlet og raskere

•

Utbyggingstempo, forutsigbarhet og «Gratispassasjerer»

KMDs forslag til endringer og erfaringer fra Ensjøplanen
VPOR = Veiledende Prinsipplan for det Offentlige Rom

Bitvis byutvikling gjennom prosjekter
VPOR = Ramme for prosjektene:
KMD: Avtale om fordeling av kostnader ved start
Avtale om fordeling av verdiskapningen i planen:
Veiledende Økonomisk plan fra start =«ØPOR»

ØPOR = Økonomisk Prinsipplan for det Offentlige Rom (infrastruktur)

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
ut fra KMDs forslag til endringer, og erfaringer fra Ensjøplanen
Svakheter ved VPOR:
I dag: Bidrag til fellesanlegg sikres ved utbyggingsavtaler knyttet til start av enkeltprosjekter
Iflg forslag fra KMD kan kontantbidrag/realytelser
knyttes til infrastrukturen i området,
dersom ytelsen for prosjektet har sammenheng med
området og er rimelig og forholdsmessig:

To rettssaker om utbyggingsavtaler (Selvaag og Entra)
viser rettslige prinsipper for hva som kan kreves i en
utbyggingsavtale:
Begrenses til «reelle behov som konkret utløses eller forsterkes av
utbyggingen» og «være forholdsmessig og rimelig»
«Kommunen har ikke adgang til å stille rekkefølgekrav som utelukkende
er begrunnet i generelle ønsker om utvikling i et område og uten
sammenheng med utbyggingsprosjektet

I DAG VPOR:

ØPOR:

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
ut fra KMDs forslag til endringer, og erfaringer fra Ensjøplanen
KMD: Sammenslåing og omstrukturering av eiendommer for å sikre infrastruktur samlet og raskere
Ensjøerfaringer:
Hovinbekken: «OVER ÆVNE?»
1200 meter bekkeåpning over et snes eiendommer:
Åpning av bekken: eiendom for eiendom:
Bit for bit med runder og forhandlinger: NIMBY
«Åpne bekk: gjerne, men ikke akkurat her…»

Stålverksparken:
Stålverksparken var en gordisk knute av motsatte fysiske
konflikter og sinte aktører (OBOS)

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
ut fra KMDs forslag til endringer, og erfaringer fra Ensjøplanen
KMD: Utbyggingstempo, forutsigbarhet og «Gratispassasjerer»
Forsinkende ledd i planen
pga eierinteresser mm:

4

2

Konflikter som sinker utbygging av
boliger og offentlige rom

4

Gule tall = antall år forsinkelser
etter vedtatt regulering
Gratispassasjer:
10 års forsinkelser: eier venter med å
bygge ut: vinner mer på verdistigningen
i markedet: = «MODNING»
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5
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Kommunen som planlegger, investor og gjennomfører –
eller «bare tilrettelegger»?
Erfaringer fra Ensjøplanen:
Dagsavisen 1.mars 2016: Beboerne/Borettslaget
kritiserer gjennomføringen av Ensjøplanen:
«Hvem vil tro på at Hovinbyen
virkeliggjøres om ikke byregjeringen
klarer å fullføre Ensjø?»
- ingen tidsfrist til tomteeiere for å bygge boliger iht planen
- tomteeiere leier ut lokaler til industri/lagerformål
i stedet for og i konflikt med boliger - støy
- «evig byggeplass»
- byplangrep som ellipseplassen blir sabotert
- Stålverkshall utleidd: hindrer flere hundre boliger
og hindrer utearealer for boliger
- Utleie av bilhall hindrer utvikling av Ensjø T-banesenter

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
ut fra KMDs forslag til endringer, og erfaringer fra Ensjøplanen
KMD: Bestemmelser i Hensynssonen skal omfatte byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
Ensjøerfaringer: Byrommet som verdiskapende premiss for fortetting:

VPOR:

Reguleringsforslag:
EKSPROPRIASJON
Østre parkdrag –
Sentral Tverrforbindelse VPOR:

Boligpotensialet med kvalitet økes: når grøntstrukturen fastsettes FØRST:

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
ut fra KMDs forslag til endringer, og erfaringer fra Ensjøplanen
Maktforholdet mellom Kommunen og Utbygger- og grunneiersiden: Avmakt og Makt?
Kommunen:
+ er regulerings- og byggemyndighet

- er nesten blakk for investeringsmidler, mangler utvikler- og øk-kompetanse
Utbygger- og grunneiersiden:
+ har kapital- og investeringspotensialer og gjennomføringskraft
- alle utbygginger må legitimeres av kommunale myndigheter (demokrati!)
Maktutjevning: Kommunen må bygge opp egen gjennomførings- og byggekompetanse
Utbyggere må ta økonomiansvar for sosial bærekraft i områdeplanen

Statens rolle:

Opprette (klima)fond for byutvikling: lånefinansiere store infrastrukturløft

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
ut fra KMDs forslag til endringer, og erfaringer fra Ensjøplanen
KMD: Kommunen skal gi bestemmelser for kostnadsfordeling til infrastruktur mellom grunneiere
Betalingsforpliktelse for grunneier skal knyttes til hensynssone og reguleringsplan

Sosial bærekraft innebærer rimelige boliger for «Vanlige folk»:
Hvordan sikre rimelige boliger i nye store boligområder, som del av sosial bærekraft:
1.

Andel boliger under markedspris kan inngå i en økonomiavtale i områdeplan, (ØPOR)
for fordeling av kostnader knyttet til infrastruktur.
Det trengs § i PBL for å regulere andel rimelige boliger, evt tomteprisregulering til boligformål

2.

ØPOR regulerer fordeling av verdiskapingen i områdeutviklingen,
jfr PBL §12.7 pkt 13 om avtaler om fordeling av planskapte verdier.

3.

Byutviklingsfond for infrastruktur: styrke kommunens økonomiske muskler

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling –
ut fra KMDs forslag til endringer, og erfaringer fra Ensjøplanen
350 000 husstander i Oslo i alt: iflg Oslo kommunes inntektsstatistikk:
120 000 husstander har årsinntekt < 580 000 kr = Sykepleierindeksen 1,2 % av boliger på salg i Oslo.
30% av alle husstander, ca 115 000 bor i utleieboliger, ifølge Oslostatistikken
Gjennomsnittlig personinntekt i Oslo er ca 550 000kr. Lånebegrensingsreglene krever en egenandel 15%
av kjøpesum og lån maks 5 x årsinntekt.
For «vanlige folk» gir dette mulighet til å kjøpe bolig for kr 3,1 – 3,2 mill, ca. 30 – 40 m2
30 – 40 % av husstandene i Oslo har ikke egenandel til boligkjøp
SSB oppgir at 40 % av befolkningen har < 500 000 kr i frie midler (bankinnskudd, aksjer, etc.)
Ca. 130 000 husstander som ikke kan kjøpe, sammenfaller med de som er - eller må ut på leiemarkedet
30 – 40 % av Oslos husstander er ekskludert fra boligmarkedet. I 2014 var 20% utelukket fra å kjøpe bolig
Kommunen har ca. 13 000 kommunale boliger for husstander under årsinntekt ca. 450 000kr.

Konklusjon:
Ca. 150 000 husstander i Oslo utgjør det vi kaller kandidater til 3.boligsektor
- som verken kan kjøpe bolig på markedeteller bli tildelt kommunal bolig .
Doblet siden 2015

Dette vil bli sentralt for kommunens boligpolitikk i utviklingsområder

Hvordan sikre sosial bærekraft i områdeutvikling – To viktige arbeider:
Utredning om sosial bærekraft og boligplanlegging, NIBR KMD
Flere kommuner ønsker seg nye virkemidler for å fremme sosial bærekraft i planleggingen. En ny rapport ser på ulike
tiltak kommunene kan ta i bruk for å få en mer variert boligsammensetning i nye boligprosjekter.
Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet har utarbeidet rapporten "Utredning om sosial
bærekraft og planbestemmelser" på oppdrag fra KDD. I rapporten utreder de mulige tiltak kommunene kan ta i bruk
for å påvirke boligsammensetningen. (etableringsmodeller, leie til eie etc)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-om-sosial-barekraft-og-planbestemmelser/id2901218/

Exploring social sustainability in densifying cities: the case of Oslo PhD Cand. Rebecca Cavicchia
Fortetting = flere stenges ute fra boligmarkedet?
Fortetting = gentrifisering:
lavinntektsgrupper fortrenges ?
Fortetting = økt ulikhet?

