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 70-tallet: Korridorbygg 

• Fem korridorbygg 

• Robuste konstruksjoner 

• Dubletter 

• Felleskjøkken 

• TV-stuer 

• Få par- og familieleiligheter 

• Tre av byggene er 

     rehabilitert som de er 

• To bygg gjøres om fra dubletter til enkelthybler  

• Våre billigste boliger: Mye internasjonale studenter, kort botid 



 Madlamarkveien 



Småhus i to etasjer 

171 dubletter 

59 familieleiligheter 

Dårlig tomteutnyttelse 

Kort levetid materielt 

Familieleiligheter beholdes  

 

 

Nytt prosjekt:  

Dublettene saneres, og vi bygger på parkeringsplassen 

Vurderer kollektiv som Ås/Trondheim, men første trinn blir trolig 

studioleiligheter og parboliger.  

 80-tallet: Småhus 



Små kjøkken/TV-stuer 



• Kjøpt og ombygget i to trinn 

• Trinn 1 – korridorløsning (70-tallet) 

• Trinn 2 - Spreke farger og løsninger 

• Flott beliggenhet i park ved vann 

• Teknisk dårlige bygg 

• Vurderes beholdt som nå 

• SiS ønsker flere boliger i området 

 

1994/2003: Mosvangen Vandrerhjem 



 

 

Bygget i to trinn 

4 bygg – to etasjer 

4 leiligheter per etasje 

Gode felles utearealer 

 

Sola kommunes byggeskikkpris for 2005 

Kort til UiS campus og SiS barnehage 

Fullt belegg siden oppstart 

 Nov: Familieboliger 2005/2010 



• Dårlig erfaring med store felleskjøkken, både for 
driftspersonale og studentene selv 

• Studentene ønsker boliger med eget bad og 
minikjøkken (studioleiligheter) 

• Fellesrom med fullt kjøkken i tillegg skal  gi godt 
bomiljø  

• Økte byggekostnader 

• Kostnadsrammene fra KD og Husbanken henger etter 

• Mange parboliger for å få økonomi i          prosjektene      

Nye utfordringer og løsninger 



Misjonsmarka 2009 

29 studioleiligheter 

8 parboliger 

Ett innvendig trapperom 

Felleskjøkken/stue i øverste etasje 

2 familieleiligheter med egen inngang i 1. etasje  

Populært og godt tilpasset behovet på campus  



Misjonsmarka 



Høye ambisjoner for tilrettelegging av aktiviteter 

• Fire bygg med to fellesrom i hver 

• 75 studioleiligheter på 20 kvadratmeter 

• 23 studioleiligheter på 30 kvadratmeter: gjøres nå 
om til toroms med skillevegg  

• Fellesrommene i 1. etasjene fungerer bra 

• Fellesrom i 4 etasje gjøres om til studioleiligheter 

• På campus/ved SiS sportssenter: Attraktivt  

 

 Campus Ullandhaug 2010 



 Campus Ullandhaug 





 

• Realisert i tre byggetrinn på grunn av lite 
tilskudd per tildelingsår 

• 234 studioleiligheter og og 48 tomroms 

• Fellesrom i 1. og/eller 4. etasje. Ikke i 
tilknytning til inngangspartiene 

• På campus og ved tur-/skogsområde 

• Gapahuk  

• Attraktivt 

 Sørmarka 2011-2013 



 Sørmarka studentboliger 





• Kun 500 studenter i byen 

• Liten tomt i sentrum, og lite uteareal: Ikke 
familieboliger 

• 35 studio- og 19 parboliger 

• Fellesrom i 1. etasje: Meget vellykket 

• God trivsel og gode tilbakemeldinger fra 
beboerne 

• Tomgang på parboliger fra start 

 

 

 Sandnes studentboliger: 2015 



Sandnes studentboliger 



• Sentrumsnært ved nytt konserthus/park 

• Kun 200 studenter på campus 

• Spennende arkitektur 

• Opprinnelig 4 etasjer – politikerne ville ha 6 

• 120 studioleiligheter, 43 par- og 9 familieboliger 

• Fellesrom i alle tre byggene 

• Enkelte parboliger ofre for arkitekturen   

• Pga tomgang forbedres kjøkkenløsning i 
parboligene 

 Bjergsted studentboliger - 2015 





 Bjergsted studentboliger 



 Bjergsted studentboliger 



• Ulike behov: Variert tilbud og beliggenhet 

• Kollektivtilbud: mulighet for å gå eller sykle til 
skolen 

• Fokus på bredde i boligtilbudet  

• Pris i forhold til kvalitet, størrelse og 
beliggenhet 

• Ting tyder på at nærhet til campus er viktigere 
enn nærhet til sentrum 

 

 Erfaringer – valg av prosjekter 



• Eget bad en forutsetning, også ved 
rehabilitering 

• Parbolig krever nå vanlig boligkjøkken. Også 
studioleiligheter på sikt? 

• Fellesrom viktige for bomiljø. Men disse bør 
ikke være for små, og plasseres ved 
inngangsparti 

• Samarbeid med kommunene: bodstørrelser, 
bilparkering, lekeplasser og mer 

 

 

Erfaringer – utforming av bygg 



Hvordan skape et bra bomiljø? 

• Bomiljøkoordinator og husverter 

• Viktig med personlig kontakt med beboerne på boligområdet 

• Organisering av avdelingens møtevirksomhet 

 

Teknisk sjef  
Driftssjef           

Bomiljøkoordinator 

Ledelse - 
boligadministrasjon 

Drifts-
avdeling 

Boligadministrasjonsmøte hver uke  Driftsmøte hver 14. dag 
- 7 personer   - 8 personer   
    
 Personalmøte 3-4 i året (alle) 



• Avgjørende bindeledd mellom SiS og leietakere 
• Ønsker nye beboere velkommen 
• Førstelinje ved klager og mindre konflikter  
• Koordinerer og følger opp renholdet beboerne 

har ansvar for i fellesarealer 
• Administrerer trivselspenger  
• Administrerer facebookgrupper for sitt 

boligområde  
• Sosiale arrangement for beboere  
• Innlåsing hvis nøkler er mistet eller glemt 

 

Husverter 



• Ansatt i 2012 på bakgrunn av  brukerundersøkelse  

• Følger opp husverter og tilrettelegger for aktiviteter  

• Følger opp orden/ryddighet/renhold i fellesarealer inne 
og ute 

• Håndterer konfliktsaker og klager  

• Bidrar med planlegging av utforming og innhold i 
fellesrom i nye prosjekter 

• Informasjon og varsling til beboere i forbindelse med 
innflytting, kontraktsforhold, driftsforstyrrelser og mer  

 

Bomiljøkoordinator 



• Samlokalisert høsten 2013 

• Uni- FDV – Fordeling av oppdrag/håndtering 
av feilmeldinger 

• Områdene fordelt, men felles ansvar 

• Ofte to og to i team på oppdrag  

 

 Driftsavdelingen 



Utvikling leiepriser i Stavanger (kilde: Utleiemegleren) 
  Snitt 2014  Jan/feb -16           % SiS 

• Ettroms 9.292  6.625  -28,7% 3.000 - 5.100 
• Toroms  11.599  9.233  -20,4% 5.600 - 8.100 
• Treroms 14.682  11.104  -24,4% 6.500 - 9.200 
 
Studentboliger 
• SiS har doblet antall HE siden 2006  
• Dekningsgraden har i samme periode økt fra 11,6% til 16,1% 
• SiS ferdigstilte 226 boliger (306 HE) sommeren 2015. Vanskelig å fylle opp alle disse 
 
Konsekvenser for SiS 
• Ledige boliger (20-30) hele høstsemesteret og tallet øker 
• Mer arbeid for hver kontrakt, og økende antall oppsigelser etter kort botid  
 
Konsekvenser for studentene 
• Lettere å få tildelt bolig for førsteårsstudenter – slipper å bruke sommerferien på å finne bolig 
• Større mulighet for å få bytte studentbolig 
• Betydelig flere og billigere leieboliger på privatmarkedet 

 
 

 Tomgang: Hva skjer? 



• Tildeling og regelverk  salg og tilrettelegging 
• Boligsystem med Finn-lignende funksjoner 
• God oversikt over ledige boliger 
• Markedsføre ledige boliger på sosiale medier og alle andre steder 
• Skape god orden og høy trivsel 
• All inn: Strøm, bredbånd, TV, vaskeri, husvert, vaktmester 
• Økt fleksibilitet ved intern flytting.  
• Ikke depositum  – kort oppsigelsestid  
• Finne årsak til utflytting, spesielt fra helt nye boliger 
• Ingen leieøkning 2016 

 
• Ombygginger og renovering? 
• Justering av leiepriser? 

 Tomgang: Hva gjør vi? 



Kinesisk nyttårsfeiring – Apens år! 

 Konklusjon: Godt bomiljø er viktig! 


