
Vi bygger gode og bærekraftige bomiljø
Helle Pettersen



Verdier

Trygg OffensivSolid



Forvaltning
36.000 

BOLIGER
(1000 boligselskap)

Vi bygger 
ca. 300 

BOLIGER/år
(med samarbeidsprosjekter)

Medlemmer 
73.000

Tomtereserver 
og opsjon tomter: 

ca. 8.000 stk

STATUS



70 000 medlemmer
(2020) 

TOBB er Midt-Norges BBL
- Den ledende regionale 

boligorganisasjonen

~ 300 nye boliger pr. år 
(~25 % markedsandel)  - flere i sentrums-

områder og vekstområder i regionen

Solid driftsøkonomi
TOBBs økonomiske fundament: 

ca.10 % på drift + prosjektinntekter

Utvidet samarbeid 
med utbyggere 

i Midt-Norge

Samarbeide med 
regionale boligbyggelag

- Storby gruppen

Estetisk og 
bærekraftig byggeri

Sosialt entreprenørskap
i boligmarkedet

VÅRE MÅL I 
TOBB





Bærekraftige 
samfunn
Hvordan skal vi bo og 
leve sammen for å ha 
et godt liv?



Leie Før Eie







Hvordan bor vi i fremtiden?

Bygg
- Trygghet
- Ensomhet
- Sosialt liv
- Transport (knutepunkt)
- Tilgang til bil
- Arealbruk (eget 

areal/fellesareal)
- Isolert for seniorer eller i 

sammen med andre?
- møteplasser
- Smarthus

Tjenester
- Vaktmester
- Trening
- Husvert
- Verksted
- Helse (lege, fysio)
- Frisør
- Bibliotek
- Andre funksjoner?
- Barnehage?
- cafe



Kartlegging av behov

Hvordan ønsker folk å bo i fremtiden: 
• Ulike tidsperspektiv (10, 20, 30 år)?

• Boligreisen.
• Boligtype og størrelser
• Aldersgruppeinndeling opp mot behov

• Unge voksne
• Familier
• unge eldre
• eldre

• Ulike familie-sammensettinger
• Singel, enslig m/u barn, familie, storfamilie. 

• Behov og mulighet for fellesfunksjoner:
• Møteplasser
• Aktiviteter
• Jobb
• Tjenestebytting

• Teknologi:
• Løsninger for enklere hverdag
• Trygghet
• Sosialisering

Hva ønsker man/kan man selv gjøre i et 
bofelleskap
• Selvbygger (Kanskje litt utenfor tema)
• Arrangere sosiale arrangementer
• Driftsoppgaver; Bygging, vasking, osv.
• Vedlikeholdsoppgaver

Hvordan skal bærekraft ivaretas i nye 
boligprosjekter

 Byggematerialer (Gjenbruk)
 Innbo (gjenbruk og/eller deling)
 Delingsløsninger (transport, utstyr osv)
 Sambruk av areal
 Andre bærekraftsmål



Innovasjonscamp 
med Ungt 
Entreprenørskap
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KONSEPTET
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SIGNATURHAGEN/TOBB

Signaturhagen Bolig er et boligutviklingsselskap som bygger trivelige og
moderne leiligheter med stor vekt på unike fellesarealer. Gjennom vårt
samarbeid med TOBB, Midt-Norges største boligbyggelag, skal det utvikles
boliger i Midt-Norge innunder konseptet Signaturhagen. Vår felles visjon er å
bygge boliger som tilrettelegger for et sosialt og aktivt liv som gir beboerne
frihet som voksne.

• Etablerte voksne par og enslige, flesteparten bor i nærheten eller har
tilknytting til området.

• Har relativt god kjøpekraft og er villig til å betale for kvalitet og komfort.

• Bor i enebolig/rekkehus, men vil bo enklere. Evt. har allerede kjøpt
leilighet, men motiveres av konseptets og eiendommens kvaliteter.

• Er vant til å ha god plass og verdsetter tilgang til gjesteleilighet og
selskapslokale.

• Ønsker seg mer tid til selvrealisering, trening, reise, familie/venner og
mindre tid til vedlikehold.

• Sosiale mennesker som ser verdien og gleden i et sosialt bomiljø.

• Aktive mennesker, som verdsetter tilgang til et topputstyrt treningsrom

• Felles for leilighetene er at det vil være boliger for husholdninger med 1-2
voksne.

• Borettslag vurderes som eierform. Investor (utleiemarkedet) forventes
uavhengig av det å utgjøre en moderat andel.

Signaturhagen er et bokonsept designet for å skape et aktivt og sosialt
bomiljø, ved å utvikle prosjekter med en helårstilgjengelig vinterhage med
tropiske planter og fellesareal som lounge, treningsrom og gjesteleilighet.

For at konseptet skal fungere som tiltenkt er det viktig at de sosiale arenaene
har en sentral plassering og at de aktiviseres i hverdagen.

Vinterhagen fungerer som et kommunikasjonsareal slik at beboerne må
gjennom hagen på vei til eller fra leiligheten. Dette kan løses enten med
svalgang mellom byggene eller ved at trappeoppgang/heis til de ulike
leilighetsbyggene plasseres i tilknytting til vinterhagen.

KONSEPTET

MÅLGRUPPE
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HAGEN SOM HJERTET I KOMPLEKSET

Naturlig midtpunkt

SIGNATURHAGEN NØTTERØY

SIGNATURHAGEN KONGSBERG

Fra prosjekt til prosjekt tilpasses hagens utforming og 
plassering. Hagen i sin helhet er hjertet i leilighetskomplekset 
og identiteten til Signaturhagen. 
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HOBBYROM

Er du en av den «handy» typen? 
Trives du når du har tid og plass 
til å skape noe, eller pusle med 
egne prosjekter? I Signaturhagen 
vil det etableres et eget 
hobbyrom innredet til variert 
bruk.

AKTIVITETSGRUPPA
For å bidra til et hyggelig og sosialt naboskap og samtidig sørge for at fellesarealene 
benyttes på en god måte, blir det etablert egen aktivitetsgruppe i Signaturhagen. 
Gruppens formål vil være nettopp å være initiativtaker for et variert utvalg av 
fellesaktiviteter og arrangementer for å fremme økt trivsel i Signaturhagen. 

SOSIALT & 
ENGASJERENDE

BOULEBANE

Om du har konkurranseinstinkt 
eller bare liker å samles rundt en 
aktivitet, er boulebanen et 
sentralt samlingspunkt i hagen. 
Som verdens eldste sport er 
spillet både sosialt og enkelt å 
lære. 
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BOLIGKONSEPTET
I PRAKSIS

SELSKAPSLOKALE OG 
LOUNGE
Ved behov for ekstra plass kan 
du benytte deg av 
selskapslokalet, utstyrt med et 
fullt funksjonelt kjøkken. I 
loungen kan du lese en bok, ta 
en kaffe med naboen, se en film 
eller sportsbegivenheter med 
gode venner

GJESTELEILIGHET

Inviter venner og familie på 
besøk og overnatting i 
Signaturhagens flotte 
gjesteleilighet. Ved å ha 
gjesteleilighet tilgjengelig vil 
også plass kunne frigjøres i 
egen bolig.

GRØNN HAGE HELE ÅRET

Under palmene nytes en 
avslappende stund, i det fjerne 
høres lyden fra boulebanen. 
Her kan du ta med deg en god 
bok eller ta en uformell prat 
med naboer
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TRENING & HELSE

TRENINGSROM
Med et moderne innredet 
treningsrom er det enkelt å 
holde seg aktiv. 
Treningsrommet vil passe de 
som ønsker en komplett 
individuell trening med flere 
deltakere. Ta med samboer, 
ektefelle eller en god nabo for 
en hyggelig felles treningsøkt.
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FELLESFASILITETER

MÅ HA KVALITETER

• Vinterhage (se egen beskrivelse)

• Lounge/selskapslokale, utformes som kombinert lounge og selskapslokale 
• Må inneholde TV, kjøkken og toalettfasiliteter

• Treningsrom (+/- 30 kvm, uten garderobe og dusj) 
• Plasseres med en intern beliggenhet lite egnet for bolig

• Gjesteleilighet, utformes som et "hotellrom" 

FINT Å HA KVALITETER

• Hobbyrom 

• Plasseres opportunistisk, med en intern beliggenhet lite egnet for 
bolig

• Felles terrasse med grill og sittegrupper

• Felles sykkelbod tilrettelagt for El-sykler m/sykkelvask og smøremulighet 
ski.

• Badstu
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VINTERHAGEN

Vinterhagen er selve hjertet i Signaturhagen-prosjekter, det er derfor viktig at vinterhagen har 
en sentral plassering og at den er godt synlig for omgivelsene. Vi mener det er viktig at arealet 
fungerer som et kommunikasjonsareal, slik at beboerne ledes gjennom vinterhagen når de skal 
til og fra leiligheten. Vi ønsker med dette å legge til rette for daglig interaksjon beboerne 
imellom, da vi tror dette er viktig for å utvikle det gode naboskapet over tid. Om dette best 
løses med trappeoppganger tilknyttet vinterhagen eller svalgangsløsninger vil variere fra 
prosjekt til prosjekt. 

Vinterhagen bør henvende seg til, og være synlig for omgivelsene. 

Det er ønskelig med lysinnslipp gjennom tak, og vegger mot flere himmelretninger. Det vil si at 
vinterhagen kan bygges inn med tette vegger og eller dele veggliv med øvrig bebyggelse. 
Redusert glassareal er kostnadsbesparende og energieffektivt. Det viktigste lysinnslippet
kommer ovenifra.

Vinterhagens totale areal bør være på 150-250 kvm.  med ønsket takhøyde 3-6 meter. Gjerne 
fordelt over flere nivåer.
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INNGANGSPARTIET

Inngangspartiet skal ha et tydelig Signaturhagen-preg, med logo og planter

Visuell kontakt/sammenkoblet med hagen som en inviterende velkomst og bidrag til 
bybildet.

Inspirert av hotellobby med wow-følelse

Eget preg i fasaden som inviterer inn
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LEILIGHETENE

God solid standard i leiligheter og fellesområder.

Vannbåren varme. El-varme på bad.

Balansert ventilasjon. Plasseres i bod (husk arealreduskjon) eller i himling i korridor. Slim-line hette over komfyr.

Store balkonger/markterrasser.

Evt. Svalgang bør utnyttes slik at evt. skal ha god bredde og muligheter for å benytte arealet til uteoppholdsareal, innsmett ved 
inngangene etc.

Takhøyde 2,5-2,6m

Mulighet for baderomskabiner

Mulighet for adskilt kjøkken i enkelte store 3 roms og 4 roms. Eventuelt plassert som egen sone.

Leilighetene er moderne og tidløse med stor fleksibilitet, åpenhet og mye lys.

Egne interiørkonsepter for kostnadsfrie tilvalg. F.eks. mørkt/lyst.

60x60 fliser på bad.

1-stavs parkett.
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AREALTABELL OG LEILIGHETSMIKS

Typ
e

And
el

Størrel
se

Ca. 
antall

Balkong Kommentar

2-
roms

5% +/- 45 
kvm 
BRAs

4 > 8m2 Plasseres ned i etasjene og på de mindre attraktive delene av bygget. 
5m2 bod i kjeller. 1 bad (4-5m2).

3-
roms

70% +/- 75 
kvm 
BRAs

45 12-15m2 Tilstrebe et spenn i 3-roms leilighetene, for å gjøre prosjektet 
spennende. 5 m2 bod i kjeller samt innvendig bod i større 3 roms. 1 
bad (5-6m2) + wc (2-3m2) i små 3 roms. 2 bad i større 3 roms (5-
6m2 + 4m2). Stort bad i tilknytning til soverom. Garderobe i stor 3 
roms ifm. hovedsov. 

4-
roms

25% 100 -
125 kvm 
BRAs

15 < 15m2 Gode plan- og arealløsninger. Stor balkong/markterrasse. 5m2 bod i 
kjeller samt innvendig bod. 2 bad (5-7 + 4m2), vaskerom, garderobe 
ifm. hovedsov. Gjerne 1-2 toppleiligheter over 125m2.

Total
t

65
Type P-plass pr. 

enhet
Antall Kommentar

2-roms 0-1 3

3-roms 0-1 42

4-roms 1-2 20

Gjest 3 Utformes som HC

Totalt 68 Iht sentrumsformål

BRAs 5.200m2

Snitt Ca. 75-
80m2/leil.

Glassgård Ca. 150-
200m2

Brutto/net
to

BRAs/BTA 
0,78

Uten 
vinterhage



27



28



29



Tusen takk for meg!


