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«Samfunnsoppdraget»:

• Bidra til at flest mulig skal kunne bo 

godt under studiene

• Bidra til å bygge gode studentboliger

• Bidra til å holde kostnadene (husleie) 

nede



«Hvordan balansere kostnad per hybelenhet 
med god nok dekning av HC-hybler?» 
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La oss ta litt historieskriving og ta et 

overordnet blikk først…

Det har skjedd mye på dette området de 

senere årene!
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• Vi forventer ferdigstilling av 1900 HE i 

2021

• For å studere utviklingen se: 

https://husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/studentboliger/

Mange nye studenthybler!

https://husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/studentboliger/
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• Økte tilskuddsrammer

• Økte tilskuddssatser

• Vide lånerammer

• Lettelser i (noen) tekniske krav

• Storstilt oppgradering av eldre 

masse 

Viktige årsakssammenhenger
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• Lavt rentenivå

• Høy etterspørsel

• Hva med byggekostnadene? 

En periode med «gode 

rammer» for bygging:
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• Har økt

• Et stort fagfelt

• Vi har ikke et stort apparat for å 

kontrollere – eller «veilede» ift

kostnadsutviklingen

• Men har erfaringsdata og utvider 

samarbeidet med Bygganalyse

Byggkostnadene:
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Økte byggkostnader og 

krav til tilgjengelighet 

• Vi legger til grunn at tilgjengelighet 

betyr marginalt i det totale regnskapet



• «Hvordan balansere kostnader og god nok 

dekning av HC-hybler?» 
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Trinn 1: 20% ved godkjenning av forprosjekt

Trinn 2: 60% ved godkjenning av oppstart 

Trinn 3: 20% ved siste godkjenning når 

studentboligene er ferdigstilt 

Saksgang

• Søknad om tilskudd til KD

• Tildeling og kostnadsramme

• Kontakte Husbanken for orientering

• Søknad om utbetaling i tre trinn:
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→ TEK17- byggteknisk forskrift

→ Husbankens retningslinjer

→ Konsekvenser for utforming

→ Konsekvenser for kostnader

Krav om tilgjengelighet
Nødvendig for noen- bra for alle!

Universell utformet uteområde, Vestsiden Studentboliger i Kongsberg
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→ Lav pris

→ Nærhet til studiested

→ Mulighet for besøk

→ Gode boligkvaliteter

Viktige kvaliteter

Familieboliger- Kringsjå studentby
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Tilgjengelig parleilighet - Bjergsted studentboliger

→ Tilstrekkelig at 20 % av boenhetene 

er tilgjengelige

→ Unntak om krav til lydisolering

→ Ikke krav om bod

→ Fra 1,5m snusirkel 1,3m

Endringer i regelverket
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Dilemmaer

→ Praktisering av 20%- kravet

→ Kostnad pr HE

→ Tid fra tilskudd blir innvilget til 

byggestart?

Bjølstad studenthjem i Fredrikstad 
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Faktorer som kan virke 

besparende?

Vi ser på Gosen studentboliger:

→ Minst mulig areal i underetasjer

→ Ett stort fellesrom i det ene bygget

→ Overlater mest mulig av prosjekteringen til entreprenør

→ Konstruksjonsløsning 

→ Overvannsfordøying på tak 

→ Gjentagende leiligheter- bygningsindustrialisering

→ Tomtekostnader ble holdt utenfor

FOTO: Ebba Schjølberg Eiring
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Hva må til?

→ Hva tenker samskipnadene om dagens 

krav til tilgjengelighet?

→ Hva kan bedres i dagens ordning?

→ Målet må være:

- Gode boliger for alle studenter

- Et rimelig botilbud

Gode kvaliteter er viktig- Grønneviskøren Studentboliger
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Takk for oss!


