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Banebrytende
Møller Eiendoms seniorprosjekt på Skøyen.

Foto: Møller Eiendom

BOLIG

ESTATE 02/19

Flere boligaktører posisjonerer seg for å ta en bit av det
lukrative seniormarkedet.

Av: Dag-Jørgen Saltnes
og Glen Widing

D

e har store boligformuer etter å ha vært
med på nesten 30 års sammenhengende
boligprisoppgang. De er gjeldfrie og har
gode pensjoner etter sterk inntektsutvikling. Målgruppen for de nye seniorboligene med fokus på
service og tjenester er drømmekundene til boligutviklerne. Og nå kaster flere aktører seg inn i det
spennende og attraktive markedet som trolig vil
vokse kraftig.
PIONEREN
Møller Eiendom er pioneren i arbeidet med
seniorboliger. Selskapet har jobbet med det såkalte PiiR-prosjektet i Harbitzalléen på Skøyen og
konseptet i over to år. Markedssjef Mette Arntzen
Bjerke mener selskapet tar samfunnsansvar gjennom denne utviklingen.
– Den store utfordringen er å åpne opp markedet
uten å bidra til alderisme. De færreste forbereder
seg godt til noe man ikke gleder seg til, sier Arntzen
Bjerke til Estate Magasin.
Hun mener det er stor forskjell på etterspørselen
fra samfunnet og hva folk tror de trenger.
– Politikerne og staten vet det er et stort behov
for boliger der du kan leve livet ut. Derimot har

de færreste som er over 55 reflektert over hvordan
man skal leve hele livet. I 2018 ble eldrereformen
«Leve hele livet» vedtatt, som inviterer både
private og offentlige aktører til å sammen skape
et mer aldersvennlig Norge. Det har vært et uttalt
mål fra vekslende regjeringer at eldre skal ha en
reell mulighet til å bli i eget hjem hele livet. Det er
to muligheter å bidra til dette samfunnsoppdraget,
gjøre tilpasninger i eget hjem og å skape gode tilrettelagte løsninger i nye utviklingsprosjekter,
fortsetter Arntzen Bjerke.
SERVICE OG TJENESTER
Målgruppen for seniorboliger har solid økonomi og
kan betale mer enn den vanlige boligkjøper (se egen
sak om demografi). Men markedssjefen i Møller
Eiendom er forsiktig med å si noe om betalings
viljen og om selskapet oppnår høyere boligpriser for
seniorboliger enn for såkalte vanlige boliger.
– Hvor mye er du villig til å betale for en trygg
aldring? Dette er ikke et produktløp, du betaler
ikke bare for boligen, du betaler for økosystemet,
kuratering, naboene, trygghet og fellesskap, også
tilliten til å bli forstått som kunde, sier Arntzen
Bjerke.

Foto: Møller Eiendom

Klare for kampen
om seniorene
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Vinterhage
Siganturhagen Bolig tilbyr
vinterhage i sitt prosjekt,
for å forlenge sommeren
for prosjektets beboere.
Foto: Signaturhagen Bolig

Hun legger til at Møller Eiendoms utleiekonsept
PiiR på Harbitz Torg er selskapets første.
Vi har tilrettelagt boligene med blant annet målrettet planløsning, lys og materialvalg, skjulte rør
og forsterket vegger, også med tanke på at det kan
gjøres tilpasninger etter hvert som behov melder
seg. Samtidig vil vi tilby ulike tjenester tilknyttet
konseptet, sier Arntzen Bjerke.
INVESTERER I LÆRING
Møller Eiendom må legge ekstra ressurser i
prosjektet, uten at selskapet vil tallfeste det.
– Vi har valgt å investere i læring. Det er et nytt
fenomen at vi skal leve i 30-40 år etter pensjonsalder. Det er ingen løsning som er «one size fits
all», dette er et pionerprosjekt som derfor krever
både ekstra med menneskelige og økonomiske
ressurser om man sammenligner med t radisjonelle
leilighetsbygg, sier hun.
VINTERHAGE
Brødrene Jensen og flere investorer står bak
selskapet Signaturhagen Bolig, som har fokus på
utvikling av boliger spesielt tilpasset den økende
andelen eldre i befolkningen.
– Vi ønsker å tilby boliger for den voksne fasen av
livet, som kan bidra til å øke livskvalitet til beboerne
gjennom å tilrettelegge for et sosialt og aktivt liv.
Konseptet innebærer å skape en livsstil for de som
verdsetter fellesskap, fleksibilitet, trivsel og trygghet gjennom store fellesarealer og gjennomførte
løsninger, sier daglig leder Paul Navestad.
Ideen er forholdsvis små prosjekter med
anslagsvis 50 leiligheter bygd rundt en stor

helårs tilgjengelig vinterhage, som skal forlenge
sommeren og være et ekstra oppholdsrom omgitt av et planterikt miljø. I tillegg kommer tilbud
som blant annet trimrom, selskapslokale, gjeste
leilighet og hobbyrom.
– Det vil bli en kraftig vekst av antall eldre
framover, og disse vil stille helt andre krav til
sine fremtidige boliger sammenlignet med tidligere generasjoner. I følge SSB vil antall personer
over 67 år fram mot 2040 ha en vekst på hele 77
prosent. Aldersgruppen over 65 år vil ifølge enkelte
prognoser stå for mer enn halvparten av den samlede boligetterspørselen i årene framover. I Norge
eier de aller fleste boligen sin selv og halvparten

– Vi ønsker å tilby boliger for den
voksne fasen av livet, som kan bidra til
å øke livskvalitet til beboerne gjennom å
tilrettelegge for et sosialt og aktivt liv.
PAUL NAVESTAD, daglig leder Signaturhagen Bolig
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VIL GÅ BREDT
Fokus på detaljer og gjennomtenkte løsninger
bidrar til at kostnadene ved utbyggingen blir noe
høyere.
– Samtidig er det viktig med en industriell til
nærming til gjennomføringen, for å oppnå kostnadsog tidseffektive prosesser. Videre er det klart at
utvidet kundebehandling krever mer ressurser
sammenlignet med tradisjonelle prosjekter, men det
er noe vi har et lengre perspektiv på, sier Navestad.
Signaturhagen Bolig vil utvikle sitt seniorkosept

GJELSTEN SATSER
– Det er spennende å være tilbake i manesjen og
da særlig å jobbe i et så kompetent miljø som i
Gjelsten-systemet.
Det sa den tidligere sjefen i Møller Eiendom
Ola T. Gjørtz til Estate Nyheter da det ble kjent
at han skulle jobbe med boligkonsepter for eldre i
Gjelsten Holding.
– Det kommer en bølge med pensjonister, hvor
mange er formuende. Over halvparten av de som
er over 60 år betaler formueskatt. I 2030 vil det
være 300 000 flere mennesker over 70 år. De er
taleføre, kravstore, spreke og lever et aktivt liv.
Mange sitter i store villaer på Grefsen eller på Vinderen, men de har altfor stor plass. De blir boende
fordi de ikke har gode nok alternativ, sa Gjørtz i
intervjuet med Estate Nyheter.
Han er opptatt av at de nye konseptene skaper
aktivitet og et miljø for beboerne. Det bør heller
ikke bare være eldre mennesker der, de bør være
en del av et større bomiljø med flere generasjoner.
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ILLUSTRASJON: A-LAB

MÅ TILFREDSSTILLE BEHOVET
Han mener behovet for seniorboliger definitivt
er til stede, og at selskapets oppgave er å tilby
produkter som tilfredsstiller behovet.
– Vårt første prosjekt som er under oppføring
på Nøtterøy har blitt godt mottatt i markedet, og
til tross for et noe utfordrende marked, er vi godt
fornøyd med salget. Vårt neste prosjekt er i Kongsberg og kommer for salg over påske. Tilbake
meldingene så langt er gode. Kundene opplever
oss som en annerledes boligutvikler som virkelig
tar mennesket på alvor, sier Navestad.
– Hva med betalingsvilje? Oppnår dere 
høyere
boligpriser for disse leilighetene enn ved vanlige boliger?
– Vi er opptatt av å utvikle et bokonsept for
folk flest og våre kunder får mer enn kun en
leilighet. Kjøpergruppen er voksne mennesker og
motivasjonen for å kjøpe seg inn i en sosial boform
er enstemmig; et ønske om at den voksne fasen av
livet skal være aktiv og bygget på gode relasjoner.
Oppnås dette, er også betalingsvilligheten tilstede.

også utenfor de mest urbane strøkene på Østlandet.
– Behovet for diversifiserte og tilpassede boliger
gjelder i aller høyeste grad i større deler av landet.
Vår ambisjon er å utvikle flere slike boligprosjekter,
og er derfor på utkikk etter aktuelle tomter. Selv
om vi akkurat nå er østlandsbasert, er vi åpne for å
bygge i andre regioner.
– Hva sier de som kjøper, hvorfor vil de bo slik?
– Vi har i det første prosjektet en spredt alderssammensetning med voksne over 50 år, bestående
av en god blanding av par og enslige. Våre kunder
har ikke vært aktive på boligjakt, og kjøpet opp
leves som impulsivt. Flere har blitt gjort bevisst
på et behov de ikke var klar over at de hadde.
Motivasjonen for å kjøpe har vært et ønske om et
liv i et sosialt fellesskap, i en enklere bosituasjon
med mer tid til fritid og aktivitet, sier Navestad.
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er eneboliger. Mye avhenger derfor av hvordan
befolkningen selv investerer i å gjøre sin bolig
alders
vennlig. Vi ser at mange av våre kjøpere
kommer fra enebolig og ønsker et enklere liv i ny
og moderne leilighet, sier Navestad.
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Utvikler boliger ved
knutepunktene
Høy investeringstakt og mange pågående
utviklingsprosjekter.
Bane NOR Eiendom utvikler mer enn 200
eiendomsprosjekter rundt om i landet.
Felles for de fleste er en sentral beliggenhet i byer og tettsteder, med en togstasjon
i nærheten.

– Vi forener kommersiell verdiskaping
med samfunnsoppdraget vårt, som er
å tilrettelegge for at flere velger tog.
Ved å utvikle knutepunktene med boliger,
arbeidsplasser og servicetilbud, bidrar vi
til god samfunnsøkonomi og redusert
bruk av personbil, sier direktør utvikling
Morten Austestad i Bane NOR Eiendom.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter eiendommer ved knutepunkter – banenoreiendom.no

1: Paradis Brygge ved Stavanger:
Leiligheter med sjøen som nærmeste
nabo like ved Paradis stasjon.
Prosjektet omfatter 200 leiligheter.
De første ferdigstilles i 2019.
2: Bellevue Brygge i Fredrikstad:
Idylliske boliger ved Glomma med
kort vei til jernbanestasjonen. Første
byggetrinn omfatter 116 leiligheter.
De første ferdigstilles i 2019.
3: Proffen Hageby i Drammen:
En ny bydel under utvikling som
kombinerer det urbane bylivet med
lokalmiljøets fellesskap. 800 boliger
skal utvikles i tillegg til offentlig og
privat tjenesteyting. De første ferdigstilles i 2019.

