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Vi gjør fremtidens byer bedre
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Eldrebølgen kommer…

Kilde: Prognosesenteret og SSB

Årlig befolkningsendring per 

aldersgruppe



... og det er mange unge mennesker som skal ha bolig

Kilde: Prognosesenteret og SSB



Boligmassen er ikke tilpasset enpersonhusholdninger…
Husholdninger

Kilde: SSB

2 475 168

974 168

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Husholdninger totalt Aleneboende

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Stavanger Trondheim Bærum Oslo Bergen

andel enpersonhusholdninger andel boliger under 50 kvm

Prosent



…og boligene er for dyre

Kilde: Eiendomsverdi7

Andel boliger tilgjengelig for singel 
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Selvaag Plussboliger®



Film 1 - Planter







Trondheim
600 under utvikling

Stockholm
400 bygget

550 under utvikling

Stor-Oslo 
650 bygget

2 000 under utvikling

Bergen
150 bygget

250 under utvikling

Stavanger
300 bygget

Kristiansand
300 bygget

Velprøvd konsept

• Selvaag Pluss Service. Serviceselskap heleid av 

Selvaag Bolig

• Bygget 2 000 Plussboliger i 13 prosjekter siden 2004

- Oslo, Drammen, Stavanger, Kristiansand og Bergen

- Stockholm

• 15 ansatte vertskap

• Over 3 000 Plussboliger under utvikling i Lørenskog, 

Asker, Trondheim og Stockholm

Spania
150 bygget





Boliger for vår tid

• FELLESSKAP: I en Plussbolig er man  del av et fellesskap, selv om 

man bor for seg selv

• LIVSLØP: Plussboliger er tilrettelagt for et lang liv, med  

livsløpsstandard og et bredt servicetilbud

• MANGFOLD: I Plussboliger har barn, voksne og gamle et fellesskap

• LIVSKVALITET: Samvær med gode naboer og følelsen av å være en 

del av et  fellesskap gir livskvalitet

• DELING: Deling av funksjoner  er arealeffektivt, og gjør at flere kan 

bo godt og sentralt

• KLIMA: Felles bruk av arealer krever mindre energi og gir lavere 

klimautslipp, både i bygging og drift



Og det fungerer… 
Hovedkonklusjoner

• Beboerne er signifikant mye mer fornøyde med livet 

etter at de flyttet til en Selvaag Plussbolig 

• Alle kvaliteter og tilbud ved Selvaag Pluss bidrar til å 

gjøre beboernes hverdag enklere. Vertskapet, 

resepsjonstjenester og fellesarealer (lobby, 

selskapslokaler og trimrom) vektlegges særlig. 

• Konseptet har positive effekter mht. bærekraft, ettersom 

flere flytter til Plussbolig fra en større bolig. 

• Konseptet har også positive effekter på folkehelsen 

ettersom det er en boligform hvor man kan bo over en 

lengre periode og over flere livsfaser. 

• Beboere i Selvaag Pluss er veldig lite ensomme, og 
mindre ensomme enn de var før de flyttet til Selvaag 

Pluss. 

• Beboere i Plussbolig føler seg betydelig tryggere 

hjemme enn norsk befolkning i snitt, og tryggere enn de 

selv følte seg i tidligere bolig 
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Film 1 - Planter



Selvaag City





Løsning: Selvaag City 

















Film 1 - Planter



• City vil gjøre det mulig å få ned enhetsprisen for en bolig betraktelig. 

• City erstatter ordinært bygg på 45 leiligheter med ca. 138 kompaktleiligheter.

• City gjør det mulig for 180 mennesker å bo på samme areal som det tidligere kunne på 150 mennesker. 

• Pluss gjør det mulig  å bo godt og sosialt for mennesker i alle aldre. 

• Pluss gjør det mulig for eldre å bo hjemme lenger. 

• Begge konseptene er bærekraftige både økonomisk og miljømessig. 

• Begge konseptene har aktive førsteetasjer og bidrar til å skape gode byrom. 

• Begge konseptene hjelper til mot ensomhet siden det fellesarealet gjør det enklere og mindre skummelt å treffe andre 

mennesker.

Oppsummert
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