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Utvikling - Kommuneplan Oslo 2030

• Potensial for  
120 000 nye 
boliger og 
7,8 mill. m2 næring 
innenfor 
byggesonen

• Fortetting langs 
bane/knutepunkt

• All vekst i trafikken 
skal tas ved 
kollektiv, sykkel og 
gange.

Strategikart mot 2030



Byveksten i Oslo må primært 

skje på privateid grunn

Identifisert kommunale 

utviklingsareal per 2014 

• Totalt ca. 4 600 dekar





Sosial

infrastruktur

Teknisk

infrastruktur

Finansieres av kommunen

Finansieres av utbygger så langt tiltaket er 

nødvendig for det enkelte prosjekt 

Spleiselag flere utbyggere

Evt. restfinansiering av kommunen

Skoler, sykehjem, 

barnehager, 

institusjonsboliger 

mv.

Gate/vei, fortau, torg, 

plass, park, bru,  

grøntdrag, 

overvannsløsninger, 

bekkeåpning, 

idrettsanlegg, 

frittstående 

idrettshaller, 

nedleggelse av 

høyspent, 

t-banestasjoner, 

avfallssug mv.

Kostnader til byveksten - infrastruktur



Kommunen er opptatt av å:

• sikre finansiering og opparbeidelse av teknisk 

infrastruktur gjennom aktiv bruk av 

rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler

• sikre likebehandling mellom utbyggere innen 

samme område

• gi forutsigbarhet

Mål

Å sette sammen et spleiselag som fordeler 

kostnader ved byveksten som: 

• ligger innenfor lovens rammer

• ligger innenfor politiske rammer

• aksepteres av utbyggerne

• unngå gratispassasjerer

Utford-

ringer

Forutsigbarhetsvedtak

• Utbygger selv bærer 

alle kostnader knyttet 

til etablering av teknisk 

og blå/grønn 

infrastruktur som er 

nødvending for det 

enkelte prosjekt/tiltak

• I “transformasjons og 

utviklingsområder vil 

inngåelse av 

utbygningsavtaler 

normalt være en 

forutsetning for 

igangsetting av 

utbygging»

Finansiering teknisk infrastruktur - rammer og føringer



Byutvikling i Oslo i dag

• Det som er typisk for 

byutviklingen i 

pressområdene er at:

• Overordnet planlegging

• Detaljregulering

• Utbyggingsavtale-

forhandlinger

• Bygging av teknisk 

infrastruktur 

foregår parallelt 
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• God kommunal 

koordinering

• God 

grunneierdialog

Overordnet plan: Områderegulering/  

VPOR / Tiltaksliste / Plangrep

Kostnadsberegning med 

usikkerhetsanalyse

(Kommunal) 

gjennomføringsorganisasjon

Riktige rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanene

Utbyggingsavtaler



VPOR Løren og 

Økern

Eksempel på 

overordnet plan



Kostnadsberegning  med usikkerhetsanalyse

• Kostnadsberegning med usikkerhetsanalyse av 

tiltakene i overordnet plan

• Totalkostnadene for å bygge ut infrastrukturen, 

fordeles pr. sannsynlig fremtidig antall m2 BRA. 

• Dette danner et anleggsbidrag pr. m2 BRA



Rekkefølgebestemmelser

• Fastsettes i reguleringsplanen og angir hvilke 
infrastrukturtiltak som må være opparbeidet eller sikret 
opparbeidet før utbyggers utbygging kan gjennomføres.

• Omfatter som hovedregel tiltak i overordnet plan 

• Er objektive – ikke knyttet til ansvarssubjekt, men må 
formuleres hensiktsmessig i forhold til valgt 
gjennomføringsorganisasjon

• Prosess



Utforming av rekkefølgebestemmelser er 

avgjørende for innholdet i utbyggingsavtalen

«opparbeidet»

Realytelse, dvs utbygger 
gjennomfører

Knyttet til «midlertidig 
brukstillatelse»

«sikret 
opparbeidet»

Kontantbidrag, hvor 
utbyggingsavtale og 

innbetaling av bidraget 
«sikrer» 

rekkefølgebestemmelsen

Knyttet til IG



Utbyggingsavtaler

• «… besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er 
nødvendig for gjennomføring av planvedtak», jf. pbl § 17-3 tredje 
ledd.

• Utbyggingsavtalen må være forholdsmessig, jf. pbl § 17-3 tredje 
ledd

• Løser rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen

• Parallell behandling

• Frivillig avtale



Fordeler med «områdemodellen»

• Avklarer behovet for og plassering av den tekniske 

infrastrukturen i et større område

• Gir forutsigbarhet knyttet til rekkefølgebestemmelser 

og kostnader

• Avklarer gjennomføringsorganisasjon

• Som hovedregel kommunal gjennomføringsorganisasjon

• Løser spleiselagsproblematikk

• Løser utfordringer knyttet til gratispassasjerer

• Koordinerer kommunen

• Løser kravet til felles planlegging i kommuneplanen



Erfaringer med «områdemodellen»

• Helhetlige planlagte områder er nødvendig for å 

synliggjøre behovet for offentlige rom, og skaper 

grunnlaget for utbyggerfinansiering.

• Uformelle planer er viktige der grunneierutviklingen 

skjer raskt og overordnede formelle planer er utdatert.

• Utbyggingsavtaler løser opp omfattende 

rekkefølgekrav og fordeler kostnadene. 

• Utbyggingsavtaler bidrar til å holde tempoet oppe i 

by- og boligproduksjonen.


