
Torbjørn Sotberg, adm. dir. TOBB 

Trondheim, 11. august  2020 
 

Boligpolitisk plan 2020 –Trondheim kommune 

STRATEGI FOR BOLIGUTVIKLING  
HVORDAN SIKRE RIKTIG BOLIG FOR ALLE GRUPPER I BYEN ? 

TOBB • MIDT-NORGES BOLIGBYGGELAG 



Boligbyggelaget TOBB  

– Midt-Norges største boligorganisasjon 

 

70.000 
Medlemmer 
 
35.000 
Boliger 
 
300 nye 
boliger/år 

Hovedmål: « å kunne løse boligbehovet for alle våre medlemmer» 



TOBB OG REGION MIDT-NORGE 



Torbjørn Sotberg, adm. dir. TOBB 

TOBB • MIDT-NORGES BOLIGBYGGELAG 

Boliger for alle grupper i byen 
TOBBs ulike konsepter i boligmarkedet 
 
 
• Førstegangsetablerere 

• Seniorer 

• Familier og «folk flest» 

• Andre grupper …… 3. boligsektor? 



Torbjørn Sotberg, adm. dir. TOBB 

TOBB • MIDT-NORGES BOLIGBYGGELAG 

TOBBs Boligfinansieringsmodeller 
for førstegangsetablerere i boligmarkedet 
 
 

• «Leie-før-Eie»  

• «TOBB Ung-Boliggaranti» 

 

For «unge» medlemmer som mangler  

egenkapital, men har arbeidsinntekt …. 

 



Lillebyen borettslag  
• sentralt i Trondheim 

• Ferdigstilt – juli 2017  

• 51 leiligheter fra 30 - 50 m2 

Bygg A 

• Kjøpsopsjonen benyttes fra juli 2020 
og senest i juli 2022 

• Verdiøkning i leieperioden til EK 

TOBB «Leie-før-Eie» -  første prosjektanvendelse 





TOBB «Ung-Boliggaranti» 

• Eliminerer leieperioden i «leie-eie» konseptet.  

 

• Krav til egenkapital ved kjøp av bolig oppnås 
ved kjøp av en garanti – gir toppfinansiering.  

 

• TOBB dekker garantikostnader. 

 

• Garantien kobles mot en nedbetalingsplan, 
som sikrer at toppfinansieringen nedbetales i 
løpet av garantiperioden.  



SENIORKONSEPTER 





Byutvikling og boliger for «folk flest» 

Bykommunen vokser med ca. 1,5 % per år som  
betyr ca. 3 000 nye innbyggere årlig på dagens nivå  
med om lag 200 000 innbyggere totalt. 

Trondheim 

nye innbyggere per år 

HVORDAN SKAL TRONDHEIM BY VOKSE – GOD BYUTVIKLING 



Hvordan kan byen unngå «voksesmerter»? 

•  Hvor skal byen VOKSE? 
•  Befolkningsvekst, transport og miljø  
•  Byvekstavtalen med staten – Kr…  
•  Hvordan sikre gode boliger og bomiljø  
    for ALLE grupper i byen  
•  Investeringer - finansiering - gjeldstak 
•  Hvordan PRIORITERE for Trondheim? 

BYUTVIKLING: Viktige problemstillinger som må belyses: 



Hvor skal byen vokse – hvor skal folk bo? 

Innover og utover ! 
 
- Både og - styrke lokalsentra 

og «sentrumsområdene» 
- Sikre boligtilbud til alle !! 

Boligpolitisk plan Trondheim (Tiltak 2020-2024): 
 
1-1 Boligbehovet vil være på ca 1200 nye boliger per år fremover 
1-2 Familieboliger vil i stor grad måtte etableres i nærheten av lokalsentra rundt bykjernen 
1-3 Utbyggingsprogrammet må være balansert – «utover og innover» … 
1-4 Investeringer – Trondheim trenger et «skoleløft»  
1.5 Klimamål må realiseres via effektivt kollektivsystem - metrobussen 
 



BOLG - Økonomien setter grensen 

Skal vi bygge boliger  
som er for dyre for «folk flest»? 
 
Utbygging i sentrumsområdene  
innebærer høy tomtekostnad og store 
infrastrukturkostnader. 
 
Betinger kjøpere som er både i stand,  
og er villig, til å betale en høy pris. 
 
Balansert utvikling! 
 



Boligutvikling, transport og miljø -  byvekstavtalen  



Vekst og sosial infrastruktur  
Skoler, barnehager, helse - omsorgsbygg 

- Primære kommunale 
funksjoner/ oppgaver 

- 1. prioritet ! 
- Økonomiske utfordringer 



Flere innbyggere = Flere skolebarn (10 - 12%) 



Flere skolebarn = Flere skoler 

1 ny skole per år 
+ vedlikehold og utfasing av gamle skolebygg 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026






